
- ١  - 
 

  )) فقه األضحية على ضوء الكتاب والسنة ((: بعد استخارة اهللا عنوانال

خريج الشيخ الفقيه مذكر أبي (محمد عبد اهللا  أبو زيدان العربيالفقير : قيده

  )حفظه اهللا فقيه

في عشر  م، ونهايتها ٢٠١٤أغسطس  /هـ  ١٤٣٥شوال : بداءة الكتابة

  .ذي الحجة

، )٧٤٤(، المحرر البن عبد الهادي )٧٤١( للتبريزي المشكاةلمنتقى للمجد، ا: المراجع

شروح األصول ، )١٢٥٠(النيل للشوكاني ، )١٠٣١( لفيض للمناويا، )٨٥٢(البلوغ للحافظ 

  .وغيرهاتخريجات األلباني واألرناؤوط، الستة، 

 

 المقدمة  

ــــــَتَكى، "، بســــــم اهللا والحمــــــد هللا ــــــُد، َوِإلَْيــــــَك اْلُمْش ــــــمَّ لَــــــَك اْلَحْم َوبِــــــَك اللَُّه

َة ِإالَّ بِاللَّـــــهِ  ـــــوَّ ـــــَت اْلُمْســـــتَـَعاُن، َوَال َحـــــْوَل َوَال قـُ أشـــــهد أن . ١"اْلُمْســـــتَـَغاُث، َوأَْن

ــــه،  ــــى محمــــد وآل ــــه إال اهللا وأن محمــــدا رســــول اهللا، وأصــــلي وأســــلم عل ال إل

  :أما بعد

                                                           
ُروي من حديث ابن مسعود أنه دعاء موسى عليه السالم يوم انفالق البحر، قال   ١

بل رواه أيضا أحمد بن خالد : تفرد به عبد اهللا بن نافع وليس بالقوي، قلت: البيهقي

، وجزم ابن "جوامع الكلم"الشيباني وهو ضعيف أيضا، لكن ُحسن متن الحديث في 

ما : لسالم، كما في التفسير القيم، وقال األعمشالقيم أنه دعاء النبي عليه الصالة وا

تركتهن منذ سمعتهن من أبي وائل، وهو شقيق المخضرم الراوي عن ابن مسعود، واهللا 

  .تعالى أعلم



 
 

٢ 
 

َنــــاَك اْلَكـــْوثـَرَ {: قــــال تعـــالىفقـــد  ِإنَّ َشــــانَِئَك . َواْنَحــــرْ َفَصــــلِّ ِلَربـِّــَك . ِإنَّــــا َأْعطَيـْ

تَـُر    .}ُهَو اْألَبـْ

ـــــن ابْـــــن َعبَّـــــاس ـــــة َوالـــــّذْبح يـَـــــْوم اْألَْضـــــَحىهـــــي : َع ابْـــــن ( .الصَّـــــَالة اْلَمْكُتوَب

  )جرير َواْبن اْلُمْنذر

ــــي حفظــــه اهللا ــــدكتور الكملــــي المغرب ــــتالعلــــم : "وقــــال شــــيخنا ال ــــه  مي وحيات

ـــيم، فـــإذا حـــّي فهـــو  ـــإذا ظهـــر فهـــو  خفـــيّ التعل  ضـــعيفوظهـــوره المـــذاكرة، ف

  ".وثمرته العمل عقيموقوته المناظرة، فإذا قوي فهو 

ــــاب إخــــواني  مفهــــاك ــــى الكت ــــه األضــــحية عل هــــذا الجهــــد المتواضــــع فــــي فق

خلــــــــًال  م، وإن وجــــــــدتفالحمــــــــد كلــــــــه هللاصــــــــواباً  مفــــــــإن وجــــــــدت، والســــــــنة

  .واهللا الموفقفالكمال محال لغير ذي الجالل، 

 ]األضحيةحكم ((] ١((  

ـــــَرَة  -١ ـــــي ُهَريـْ ـــــْن أَِب ـــــه وألمـــــه َع ـــــهغفـــــر اهللا ل ـــــالَ  رضـــــي اهللا عن ـــــاَل : َق َق

َمـــــْن َكـــــاَن لَـــــُه َســـــَعٌة َولَـــــْم «: صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلمَرُســـــوُل اللَّـــــِه 

نَا، ُيَضــــــحِّ  ــــــَرَبنَّ ُمَصــــــالَّ ــــــَال يـَْق َلِكــــــْن ، كَوَصــــــحََّحُه حــــــم جــــــه، (. »َف

ـــــُرُه َوقْـَفـــــهُ  ـــــُة َغيـْ ـــــَح اْألَئِمَّ أوقفـــــه عبـــــد اهللا بـــــن : الحـــــاكمقـــــال . * رَجَّ

وهـــــــب إال أن الزيـــــــادة مـــــــن الثقـــــــة مقبولـــــــة، وأبـــــــو عبـــــــد الـــــــرحمن 

 .حسن )المقرئ فوق الثقة

 :الشرح
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ــــه وألمــــه(( ــــن ســــيرين أن )) غفــــر اهللا ل لمــــا روى البخــــاري فــــي األدب عــــن اب

اللهـــم اغفـــر ألبـــي هريـــرة وألمـــي ولمـــن اســـتغفر ": أبـــا هـــّر عليـــه الســـالم قـــال

  .فنحن نحب أن نستغفر له لندخل في دعوته: سيرينقال ابن . "لهما

أمــــا حكمهــــا ". مصــــالنا يحضــــر ال: "الخطيــــب روايــــة وفــــي ))فــــال يقــــربنّ ((

 :أقوال ٣ففيه 

 بظــــــــاهر واأخـــــــذ، الليـــــــث مـــــــنهم جمــــــــعٌ ( الموســـــــر علـــــــىواجبـــــــة  -١

  .)الحديث

 .)حنيفة أبو( نصابا يملك من علىواجبة  -٢

ــــــة ســــــنة -٣  الشــــــافعية( الخــــــالف مــــــن خروجــــــا، متأكــــــدة لكنهــــــا كفاي

 ).المالكية وأكثر

  .هي سنة مؤكدة عند الجمهور، وهو الراجح: قال الشيخ الراجحي

ــــو زيــــدان قــــال  ــــراجح : العربــــيأب ــــه قــــول عنــــدي ال ــــه "ليــــث، لقول مــــن كــــان ل

  .واهللا أعلم، "سعة

ــــال فــــي الفقــــه الميســــر تشــــرع األضــــحية للمســــتطيع، بــــأن يملــــك قيمــــة : ق

  . األضحية زائدة عن نفقته ونفقة عياله، خالل يوم العيد وأيام التشريق

 .يصــــــح ال حــــــديث: حــــــزم ابــــــن وقــــــال، وقفــــــه الترمــــــذي صــــــحح ))وقفــــــه((

ــــم، وحســــنه ســــم ــــم وعلمــــه أت ــــاني، فــــاهللا أعل ــــذ الشــــيخ األلب ــــري تلمي ير الزهي

  .ما عّلم والحمد هللا على
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َأقَـــــاَم َرُســـــوُل اللَّـــــِه َصـــــلَّى اللَّـــــُه َعَلْيـــــِه َوَســـــلََّم : َعـــــِن ابْـــــِن ُعَمـــــَر قَـــــالَ  -٢

 )ضعيف/ت، حسن. (كل سنة بِاْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِنيَن ُيضحي

ــــة ))المدينــــة(( ِــــي اللَّــــهَ  إنّ : "وطيبــــة، لمــــا ثبــــت فــــي الســــنة وهــــي طاب  أنْ  أَمَرن

  .سمرة بن جابر عن) طب(" طَْيَبةَ  الَمِديَنةَ  ُأَسمِّي

ـــــةَ  َســـــمَّى َمـــــنْ : "ضـــــعيفوفـــــي حـــــديث  ـــــِربَ : الَمِديَن ْلَيْســـــتَـْغِفرِ  يـَْث  ِهـــــيَ ! اهللا فـَ

  .البراء عن) حم(". طابة هي طابة

لمــــا ثبــــت فــــي ، يثــــربجــــواز تســــميتها بواهللا أعلــــم والصــــواب : قــــال العربــــي

 ُخــــــُروجُ  يـَثْـــــِربَ  َوَخــــــَرابُ ، يـَثْـــــِربَ  َخــــــَرابُ  الَمْقـــــِدسِ  بـَْيــــــتِ  ُعْمـــــَرانُ : "الســـــنة

ـــــــْتحُ  الَمْلَحَمـــــــةِ  َوُخـــــــُروجُ ، الَمْلَحَمـــــــةِ  ـــــــْتحُ ، اْلُقْســـــــطَْنِطيِنيَّةِ  فـَ  اْلُقْســـــــطَْنِطينيَّةِ  َوفـَ

  .مَعاذ َعن) د حم(". الدَّجَّال ُخُروجِ 

ســــــنين،  ١٠بمكــــــة : وفــــــي الشـــــمائل. ســــــنة ١٣وبمكـــــة  ))عشـــــر ســــــنين((

 .فتحمل على أن الراوي حذف الكسر الزائد عن العشرة

فــــي تخــــريج المشـــــكاة،  األلبــــانيحســـــنه : قــــال العربــــي)) ضــــعيف/حســــن((

أبــــو أرطــــاة  الحجــــاج بــــن أرطــــاة، وفــــي ســــنده وضــــعفه فــــي تخــــريج الترمــــذي

ــــال الحــــافظ ــــر الخطــــأصــــدوق : القاضــــي، ق ــــدليسو  كثي . الفقهــــاءأحــــد ، الت

كـــــان مـــــن : قـــــال أحمـــــد، أحـــــد األعـــــالم ، علـــــى لـــــين فيـــــه: وقـــــال الـــــذهبي

ــــو حــــاتم ، حفــــاظ الحــــديث ــــدلس، فــــإذا قــــال : وقــــال أب  "حــــدثنا"صــــدوق ي

  )عن نافع: فقال وهو هنا رواه معنعناً : قلت. (فهو صالح

َضـــحَّى َرُســـوُل اللَّـــِه صـــلى اهللا : َعـــْن أَبِـــي رَاِفـــٍع رضـــي اهللا عنـــه قَـــالَ  -

َقـــــــالَ  َخِصـــــــيـَّْينِ : ِبَكْبَشـــــــْيِن َأْمَلَحـــــــْيِن َمْوُجـــــــوَءْينِ عليـــــــه وســـــــلم  : " فـَ
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ــــنْ  َأَحــــُدُهَما ــــهُ  بِالتـَّْوِحيــــِد، َشــــِهدَ  َعمَّ ــــاْلَبَالِغ، َوَل ــــهُ  َواْآلَخــــرُ  ِب ــــنْ  َعْن  َوَع

 قَـــــدْ  َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى اهللاِ  َرُســـــولُ  َفَكـــــَانَ : قَـــــالَ "  بـَْيِتـــــهِ  َأْهـــــلِ 

  ٢)ضعيف، حم(. َكَفانَا

   .، مات في خالفة عليأسلم: اسمه. مولى رسول اهللا ))أَِبي رَاِفعٍ ((

اســـــم : فرافــــع(بــــن رافـــــع  عبــــد اهللاأمــــا أبــــو رافـــــع مــــولى أم ســــلمة، فاســـــمه 

  )لجده وسبطه

ــــــن الغــــــنم، : والضــــــأن .الكــــــبش ذكــــــر الضــــــأن ))كبشــــــين(( ذو الصــــــوف م

ـــــاز بتمـــــّوج : والصـــــوف. ذو الشـــــعر مـــــن الغـــــنم: والمعـــــز شـــــعر للضـــــأن، يمت

  .وكثرة

ــــُرُك ِفـــي َســــَواٍد، : بياضـــه أكثــــر مـــن ســــواده ))أملحـــين(( َيطَـــأُ ِفــــي َســـَواٍد، َويـَبـْ

  .واهللا أعلم. أن بعض السواد في الفم: وفي رواية*  .َويـَْنُظُر ِفي َسَوادٍ 

  . خصاء البهائم واإلنسان حرام ))خصيينموجوءين ((

ـــلِ  ِخَصـــاءِ  َعـــنْ  نـََهـــى: "ثبـــت فـــي خصـــاء البهـــائم ـــاِئمِ  الَخْي ـــن) حـــم(". َواْلبَـَه  َع

  .عمر ابن

 ابـــن قـــال. فيجـــوز المـــأكول صـــغير فـــي إال للتحـــريم النهـــي": قـــال المنـــاوي

: وقــــــال ."صــــــغيرا األكــــــلِ  جــــــائزُ  يخصــــــي اللحــــــم طيــــــب وألجــــــل: الــــــوردي

  .انتهى .النهي للتحريم في اآلدمي

                                                           
بن عقيل بن أبي  عبد اهللا بن محمد، و)ضعيف(بن عبد اهللا النََّخعي  شريك: فيه  ٢

بن أبي التراب لم يدرك أبا  ينعلي بن الحس، وقد اضطرب فيه ألوانًا، و)ضعيف(طالب 

  .رافع
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َـــــا يَـــــا": وفـــــي الحـــــديث. مطلقـــــاً  اإلختصـــــاءفـــــال يجـــــوز لـــــه  إلنســـــانأمـــــا ا  أَب

ــــــَرةَ   خَ (". !َذرْ  َأوْ  ذلــــــك علــــــى فــــــاختص، الق أَنْــــــتَ  ِبَمــــــا اْلَقَلــــــمُ  َجــــــفَّ ! ُهَريـْ

ــــَرة أبــــي َعــــن) ٣ن ــــر ال: أي .ُهَريـْ ، عليــــك قــــدر مــــا أوتركــــه ختصــــائكا فــــي أث

 َال  المقـــدر: "فقـــال الســـنديأمـــا . * قالـــه شـــيخنا البغـــا! لـــك بـــدا مـــا فافعـــل

ـــــي فَـــــَال  باألســـــباب يتبـــــدل ، نعـــــم. َألجلـــــه اْلُمحرَمـــــة اْألَْســـــَباب اْرِتَكـــــاب يـَْنَبِغ

ـــــاَلى اهللا شـــــرع ِإذا َع ـــــببا تـَ ـــــه َأو َس ـــــهِ  فالمباشـــــرة، أوجب ـــــْيء ِب ـــــه. آخـــــر َش  فـََقول

ــــْيسَ " دع َأو َذلِــــك علــــى فــــاختص" ــــه،  التــــوبيخ بــــل التَّْخِييــــر بَــــاب مــــن َل  َكَقْوِل

 قطعــــــت ِشــــــْئت نإ: َأي" فليكفــــــر َشــــــاءَ  َومـــــن فليــــــؤمن َشــــــاءَ  َفمــــــن" تـََعـــــاَلى

  ".تركته ِشْئت نإو ، فَاِئَدة ِبَال  عضوك

ـــي ِخصـــاءُ : "وثبـــت فـــي الســـنة ـــيامُ  ُأمَِّت ـــامُ ( الصِّ ـــن) طـــب حـــم(". )والِقي ـــن َع  اب

  ".القيام"، صحيح بغير لفظ عمرو

  .عمر اْبن َعن) َعَساِكر اْبن(". اِإلْخَصاءِ  َعنِ  نـََهى: "وثبت أيضا

َيــــانَ  َوالَ ( اِإلْســــَالمِ  ِفــــي ِإْخَصــــاءَ  الَ : "وثبــــت كــــذلك  عــــن) هــــق(". )َكِنيَســــةٍ  بـُنـْ

  .ما بين قوسينبغير ، صحيح عباس ابن

   .األلوهية، والربوبية، واألسماء والصفات: أنواع ٣ ))التـَّْوِحيدِ ((

توحيــــــد األلوهيــــــة : الكــــــافرون واإلخــــــالص، فالكــــــافرون: وســــــورتا التوحيــــــد

 .واهللا أعلم .توحيد األسماء والصفات: ، واإلخالصوالعبادة

                                                           
» اْألَْوزَاِعيُّ َلْم َيْسَمْع َهَذا اْلَحِديَث ِمَن الزُّْهِريِّ «: قَاَل أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ : قال النسائي  ٣

ورواية يونس هو الذي : قال العربي. * َوَهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َقْد َرَواُه ُيوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ 

  .لبخاري في صحيحهأورده ا
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 أَبِــــي َعــــنْ  َأوْ  َعاِئَشــــةَ  َعــــنْ  ماجــــه ابــــنلكــــن الحــــديث رواه أيضــــا ) ضــــعيف(

ـــــَرةَ  ـــــال ُهَريـْ ـــــي، وق ـــــد ف ـــــي: الزوائ ـــــد إســـــناده ف ـــــن اهللا عب ـــــف( محمـــــد ب  مختل

  .واهللا أعلم. صحيح: األلباني، وقال )فيه

  

 ]فضل األضحية((] ٢((  

ــــِن َعبَّــــاٍس قَــــالَ  -٣ ــــِه َوَســــلَّمَ : َعــــِن اْب : قَــــاَل َرُســــوُل اللَّــــِه َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْي

َمـــــا ِمـــــْن أَيَّـــــاٍم اْلَعَمـــــُل الصَّـــــاِلُح ِفـــــيِهنَّ َأَحـــــبُّ ِإلَـــــى اللَّـــــِه ِمـــــْن َهـــــِذِه «

ـــاُلوا» اْألَيَّـــاِم اْلَعَشـــَرةِ  َـــا َرُســـوَل : َق ـــي َســـِبيِل اللَّـــِه؟ ي ـــاُد ِف اللَّـــِه َوَال اْلِجَه

ــــِه «: قَــــالَ  ــــي َســــِبيِل اللَّــــِه ِإالَّ رَُجــــٌل َخــــَرَج بِنَـْفِســــِه َوَماِل َوَال اْلِجَهــــاُد ِف

 ٤)خ( .»فـََلْم يـَْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيءٍ 

 ٥( أبــــو هــــرّ (وهــــو أحــــد المكثــــرين الســــتة . البحــــر الحبــــر ))ابــــن عبــــاس((

وابــــــــن  ، عائشــــــــة)حــــــــديث ٢٥٠٠( ابــــــــن عمــــــــرو  ، أنــــــــس)آالف حــــــــديث

، وهـــــــــــذا كلـــــــــــه )حـــــــــــديث ١٥٠٠( ، جـــــــــــابر)حـــــــــــديث ٢٢٠٠(عبـــــــــــاس 

  .واهللا أعلم .بالتقريب ال بالتحديد

، أو ليـــل ونهـــار: واليـــوم .النـَّْفـــيِ  ِالْســـِتْغَراقِ  زَائِـــَدةٌ  "ِمـــنْ " َكِلَمـــةُ  ))أَيـَّــامٍ  ِمـــنْ ((

  . نهار فقط

  وهل عشر ذي الحجة أفضل أم العشر األواخر من رمضان؟ 

                                                           
َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ   ٤ َما ِمْن أَيَّاٍم «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أَِبي ُهَريـْ

ِة يـَْعِدُل ِصَياُم ُكلِّ يـَْوٍم مِ  َها ِبِصَياِم َأَحبُّ ِإَلى اللَِّه َأْن يـُتَـَعبََّد َلُه ِفيَها ِمْن َعْشِر ِذي اْلِحجَّ نـْ

َلِة اْلَقْدرِ  َها بِِقَياِم لَيـْ َلٍة ِمنـْ   )ِإْسَناُدُه َضِعيف: ت جه، َوقَاَل التـِّْرِمِذيُّ . (»َسَنٍة َوِقَياُم ُكلِّ لَيـْ
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الصــــــــواب أن عشــــــــر ذي الحجــــــــة أفضــــــــل مــــــــن حيــــــــث األيــــــــام، والعشــــــــر 

  .األواخر أفضل من حيث الليالي

   .هو العمل المقّرب إلى اهللا تعالى ))العمل الصالح((

 َهــــِذهِ  ِفـــي َوقَــــعَ  ِإَذا َصـــاِلحٍ  َعَمــــلٍ  ُكـــلَّ  َأنَّ ، ُعْرفًــــا اْلَكـــَالمِ  َهــــَذا ِمـــنْ  اْلُمَتبَـــاَدرُ و 

 َوَهـــَذا، َغْيرَِهـــا ِفـــي َوقَـــعَ  ِإَذا نـَْفِســـهِ  ِمـــنْ  تـََعـــاَلى اللَّـــهِ  ِإلَـــى َأَحـــبُّ  فـَُهـــوَ ، اْألَيـَّــامِ 

ـــنْ  ـــْيءِ  تـَْفِضـــيلِ  بَـــابِ  ِم ـــهِ  َعلَـــى الشَّ ـــاِئعٌ  َوُهـــوَ  بِاْعِتبَـــارَْينِ  نـَْفِس  اللُّغَـــةِ  َوَأْصـــلُ . َش

ـــــلِ  ِفـــــي يَّـــــةَ  يُِفيـــــدُ  َال  اْلَكـــــَالمِ  َهـــــَذا ِمْث  ِألَنَّ ، اْلُمَســـــاَواةُ  ِفيـــــهِ  َيْكِفـــــي بَـــــلْ ، اْألََحبـِّ

يَّــــةِ  نـَْفــــيَ  ــــَوْجَهْينِ  َوَعَلــــى. َواِضــــحٌ  َوَهــــَذا، بِاْلُمَســــاَواةِ  َيْصــــُدقُ  اْألََحبـِّ  َيْظَهــــرُ  َال  اْل

َعاِدِهمُ  ـــــــِتبـْ َعدُ  َال  ِإذْ ، "؟اْلِجَهـــــــادُ  َوَال " ِبَلْفـــــــظِ  اْلَمـــــــْذُكورِ  ِالْس  َيُكـــــــونَ  َأنْ  ُيْســـــــَتبـْ

 ِفـــــي ِلْلِجَهـــــادِ  ُمَســـــاِويًا َأوْ  َغْيرَِهـــــا ِفـــــي ِمْنـــــهُ  َأَحـــــبَّ  اْألَيَّـــــامِ  َهـــــِذهِ  ِفـــــي اْلِجَهـــــادُ 

  . َغْيرَِها

ـــمْ  ـــَرادُ  َكـــانَ  لَـــوْ ، نـََع ـــِذهِ  ِفـــي الصَّـــاِلحَ  اْلَعَمـــلَ  َأنَّ  اْلُم  َعَمـــلٍ  َأيَّ  ُمْطَلًقـــا اْألَيـَّــامِ  َه

 َأْدنَــــى ِإنَّ  َحتَّـــى َكـــاَن، َعَمـــلٍ  َأيِّ  ُمْطَلًقـــا َغْيرَِهـــا ِفـــي اْلَعَمـــلِ  ِمـــنَ  َأَحـــبُّ  َكـــاَن،

 َلَكـــــانَ ، َغْيرَِهــــا ِفــــي اْألَْعَمـــــالِ  َأْعظَــــمِ  ِمــــنْ  َأَحــــبُّ  اْألَيَّـــــامِ  َهــــِذهِ  ِفــــي اْألَْعَمــــالِ 

َعادُ  ـــِتبـْ ـــا اِالْس ـــنْ ، ُمَوجًَّه ـــْونُ  َلِك ـــكَ  َك ـــَراًدا َذِل ـــدٌ  ُم ـــا بَِعي ـــى َلْفًظ ـــلَّ ، َوَمْعًن َلَع ـــهَ  فـَ  َوْج

َعاِدِهمْ  ـــــي اْلِجَهـــــادَ  َأنَّ  اْســـــِتبـْ ـــــاْلَحجِّ  ُيِخـــــلُّ  اْألَيَّـــــامِ  َهـــــِذهِ  ِف  َيُكـــــونَ  َأنْ  فـَيَـْنَبِغـــــي ِب

ـــا ِفـــي َهـــا َأَحـــبَّ  َغْيرَِه ـــا ِمنـْ ـــذٍ ، ِفيَه ـــهُ  َوِحيَنِئ ـــ: قـَْوُل ـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى ـ ـــ َوَســـلَّمَ  َعَلْي  ِإالَّ  ـ

 بـَلَــــغَ  قَــــدْ  بِأَنـَّـــهُ ، لَــــهُ  َوتـَْعِظــــيمٌ  ِجَهــــاِدهِ  ِلَفَخاَمــــةِ  بـَيَــــانٌ ، رَُجــــلٍ  ِجَهــــادُ  َأيْ  رَُجــــلٌ 

َلًغا   )التحفة( .َوَعَدِمهِ  الزََّمانِ  ِبَشَرفِ  يـُتَـَفاَوتُ  َيَكادُ  َال  َمبـْ
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 حـــــديث فـــــي النـــــاس تحيـــــر: الشـــــذي العـــــرففـــــي  ٥شـــــميريكلكـــــن قـــــال ال

 هــــــذه فــــــي الجهــــــاد: أي!] كــــــذا[ الكحــــــل مســــــألة بــــــإجراء وقــــــالوا البــــــاب

ــــام ــــن أفضــــل األي ــــي الجهــــاد م ــــن غيرهــــا ف ــــام م ــــول ،األي ــــاج ال: أق ــــى احتي  إل

ــــل، التكلــــف هــــذا ــــه عملــــه يســــتقرأ ب  الســــلف وعمــــل والســــالم الصــــالة علي

 أرســــاالً  يكبــــرون الســــلف بعــــض وكــــان ،والتكبيــــرات الصــــوم إال وجــــدناه ومــــا

: فيقــــال، الصــــلوات مــــن الخمــــس وبعــــد، العيــــد تكبيــــرات غيــــر] جماعــــات[

 الجهــــاد ومــــن األيــــام ســــائر فــــي غيرهمــــا مــــن أفضــــل المــــذكورين الفعلــــين إن

  .أيضاً  األيام سائر في

  .وفيه أن هللا صفة المحبة. فهو أعظم أجراً عند اهللا ))أحب إلى اهللا((

                                                           
الجامعة "محمد أنور شاه، شيخ معاصر شهير مدّرس في ديوبند ثم مؤسس : اسمه  ٥

د االستحضار قوي الحافظة ، شغوفًا ِبداهبيل، وكان الشيخ رحمه اهللا شدي" اإلسالمية

للحافظ العيني في شهر رمضان ) عمدة القاري(بالمطالعة ، وقد انتهى من مطالعة 

المبارك وأراد بذلك أن يستعد لدراسة صحيح البخاري في العام الدراسي المقبل الذي  

ء للحافظ ابن حجر مطالعة أثنا) فتح الباري(كان يبدأ في شهر شوال ، وقد استوعب 

وكانت طريقته في . * قراءته صحيح البخاري على شيخه موالنا محمود الحسن رحمه اهللا

المطالعة أنه إذا وقع في يده أي كتاب علمي مطبوًعا كان أو مخطوطًا أن يأخذه ويطالعه 

من غير أن يترك شيئا منه ، وهو أول عالم بين علماء الهند طالع مسند اإلمام أحمد بن 

صفحة مع نقد أحاديثه ) ٢٠٠(ر ، فكان يطالع منه كل يوم مائتي حنبل المطبوع بمص

ما رأيت عالًما مثل : قال المحدث علي الحنبلي المصري رحمه اهللا . * وضبط أحكامه

الشيخ أنور الذي يستطيع أن ينقد على نظريات الحافظ ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، 

ويؤدي حق البحث والتحقيق مع رعاية وابن حزم، والشوكاني رحمهم اهللا، ويحاكم بينهم 

  .جاللة قدرهم
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وفيـــــه أن األعمـــــال فـــــي األمكنـــــة أو األزمنـــــة الفاضـــــلة، أجرهـــــا أعظـــــم منهـــــا 

  . في غير الفاضلة

ـــقُ  َورَبُّـــكَ {: قـــال تعـــالى ـــارُ  َيَشـــاءُ  َمـــا َيْخُل ـــا َوَيْخَت ـــَرةُ  َلُهـــمُ  َكـــانَ  َم  ُســـْبَحانَ  اْلِخيَـ

  ]٦٨: القصص[}  ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاَلى اللَّهِ 

ــــــــالٍ { فــــــــي قولــــــــه تعــــــــالى)) األيــــــــام العشــــــــرة((  ]٢: الفجــــــــر[}  َعْشــــــــرٍ  َولََي

  .عشر ذي الحجة، أو العشر األواخر من رمضان: تفسيران

 َوِمْفَتاُحَهــــــا َخــــــَزاِئنُ  اْلِعْلــــــمُ : "موضــــــوعفــــــي حــــــديث  ))وال الجهــــــاد: قــــــالوا((

ـــــَؤالُ  ـــــْرَحْمُكمُ  َفَســـــُلوا، السُّ ـــــاِئلُ : َأْربـََعـــــةٌ  ِفيـــــهِ  يـُـــــْؤَجرُ  فَِإنَّـــــهُ ، اهللا يـَ  َوالُمَعلِّـــــمُ  السَّ

ــــــاس*   .علــــــي عــــــن) حــــــل(". لهــــــم والمحــــــب َوالُمْســــــَتِمعُ  : وقــــــال ابــــــن عب

  .مفتاح العلم لسان سؤول وقلب عقول

مـــا كـــان يرضــــي اهللا،  : أو. هـــو مـــا كـــان إلعـــالء كلمـــة اهللا)) فـــي ســـبيل اهللا((

ــــي الحــــديث الصــــحيح ــــَرجَ  كــــانَ  إنْ : "كمــــا ف ــــَعى َخ ــــى َيْس ــــِدهِ  عل ــــغاراً  ُوْل  ِص

ــــَوْينِ  علــــى َيْســــَعى خــــرج كــــان وإن، اهللا ســــبيل فــــي فهــــو  َكِبيــــَرْينِ  َشــــْيَخْينِ  أب

 ِفــــي فـَُهــــوَ  يُِعفُّهــــا نـَْفِســــهِ  علــــى يســــعى خــــرج كــــان وإن، اهللا ســــبيل ِفــــي فـَُهــــوَ 

ــــــِبيلِ  ــــــاءً  َيْســــــَعى َخــــــَرجَ  كــــــانَ  وإنْ ، اللَّــــــهِ  َس ــــــوَ  َوُمفــــــاَخَرةً  رِي  ســــــبيل ِفــــــي فـَُه

  .عجرة بن كعب) طب(". الشيطان

 بــــــــأْمواِلُكمْ  الُمْشــــــــرِِكينَ  جاِهــــــــُدوا: "ثبــــــــت فــــــــي الســــــــنة ))بنفســــــــه ومالــــــــه((

   .أنس عن) ك حب ن د حم(". وأْلِسَنِتُكمْ  وأنـُْفِسُكمْ 

ــــْيِهمْ  أَشــــدُّ  فإنــــهُ  قـَُرْيشــــاً  اْهــــجُ : "الجهــــاد باللســــانوثبــــت فيهــــا فــــي فضــــل   عَل

  .الهجاء هو الذمّ : قلت*  .عائشة عن) ق(". النبل َرْشقِ  ِمنْ 
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ـــَهداءِ  أْفَضـــلُ : "ثبـــت فـــي الســـنة ))مـــن ذلـــك بشـــيء فلـــم يرجـــع((  َمــــنْ : الشُّ

  .أمامة أبي عن) طب(". َجَواُدهُ  َوُعِقرَ  َدُمهُ  ُسِفكَ 

  

  الباباألحاديث الضعيفة في:  

ـــِه َوَســـلَّمَ : َعـــْن َعاِئَشـــَة قَاَلـــتْ  - ـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْي ـــا «: َق َم

ــــْوَم النَّْحــــِر َأَحــــبَّ ِإلَــــى اللَّــــِه ِمــــْن ِإْهــــَراِق  َعِمــــَل ابْــــُن آَدَم ِمــــْن َعَمــــٍل يـَ

ـــــْوَم اْلِقَياَمـــــِة ِبُقُرونَِهـــــا َوَأْشـــــَعارَِها  َوَأْظَالِفَهـــــا، َوِإنَّ الـــــدَِّم َوِإنَّـــــُه لَيُــــــْؤَتى يـَ

ـــــا  ـــــوا بَه ـــــاْألَْرِض فيطيب ـــــع ِب ـــــل َأن يَق ـــــان قب ـــــَن اهللا بَمَك ـــــُع ِم ـــــدََّم لَيَـَق ال

  ٦)ت جه، ضعيف. (»نفسا

أم عبـــــــد اهللا، تكّنـــــــْت بعبـــــــد اهللا بـــــــن الزبيـــــــر فأنـــــــه ابـــــــن اختـــــــه  ))عائشـــــــة((

وأخطـــــأ الحــــــافظ ابـــــن القـــــيم فــــــي . )أعـــــوام ١٠وبينهمــــــا ( الكبيـــــرة أســـــماء

  .بل هو ثابت. البتة في حديث صحيح" حميراء"لفظ لم يأت : قوله

 َخلَــــقَ  تـََعــــاَلى اللَّــــهَ  إنّ : "وفــــي الحــــديث الصــــحيح* . معنــــاه أســــمر ))آدم((

 قــــــْدرِ  علـــــى آَدمَ  بَنـــــو فجـــــاءَ ، اَألْرضِ  َجميـــــعِ  مـــــنْ  قـََبَضـــــها قـَْبَضـــــةٍ  مـــــنْ  آَدمَ 

ُهمُ  جــــــاءَ  اَألْرضِ  ــــــَيضُ  اَألْحَمــــــرُ : مــــــنـْ ــــــْينَ  واَألْســــــَودُ  واألَبـْ ــــــْهلُ ، ذلِــــــكَ  وبـَ  والسَّ

 أبــــي عــــن) هــــق ك ت د حــــم(". ذلِــــكَ  وبـَــــْينَ  والطّيِّــــبُ  والَخِبيــــث، والَحــــْزنُ 

 .الحزن بالسكون ضد السهل من األرض: قلت*  .موسى

                                                           
يحيى ال يصح، فإن : حسنه واستغربه الترمذي، وضعفه ابن حبان، وقال ابن الجوزي  ٦

منكر : (، والبخاري)متروك: (، قال النسائي)ليس بشيء(بن نافع أحد رواته  بن عبد اهللا

  ).الحديث
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: والتاســـــع. * يـــــوم الترويـــــة: والثـــــامن* . عاشـــــر ذي الحجـــــة)) يـــــوم النحـــــر((

  . يوم القر، فهو ثاني يوم النحر: والحادي عشر. * يوم عرفة

ــــدَ  األَيَّــــامِ  أْعظــــمُ : "وثبــــت فــــي الســــنة ــــْومُ : اللَّــــهِ  ِعن ــــمَّ  النَّْحــــرِ  يـَ ــــْومُ  ث ــــرِّ  يـَ ". الَق

  .قرط بن اهللا عبد َعن) ك د حم(

، وأولــــى غيرهــــا مــــن بــــه أخــــص وقــــت كــــل هقربــــ ألن) )الــــدم إهــــراق مــــن((

  .العيني الفرض غير على محمول هو ثم، إليه أضيف ثم ومن

ــــــأتي إنهــــــا(( ــــــوم لت ــــــة ي ــــــي فتوضــــــع ))وأظالفهــــــا وأشــــــعارها بقرونهــــــا القيام  ف

  .عليّ  خبر به صرح كما،  ميزانه

ــــاة للبقــــرة، المشــــقوق الظفــــرجمــــع ظلــــف، وهــــو  ))أظالفهــــا((  والظبــــي َوالشَّ

  . َوَنْحوَها

  .اْألَنـَْعام: َأي والظلف اْلُخف َلهُ  فَالن: َويـَُقال

  .دمه المهراق وإن أي "وإنه: "رواية وفي) )الدم وإن((

 قصــــد عنــــد اهللا يقبلــــه يعنــــي، عــــال قبــــول بموضــــع ))بمكــــان اهللا مــــن ليقــــع((

  .بالذبح القربة

  .الحاضرون يشاهده أن قبل أي ))األرض على يقع أن قبل((

 دم إراقــــة العيــــد يــــوم عبــــادات أفضــــل أن الحــــديث ومقصــــود: المظهــــر قــــال

ـــان  يـــنقص أن غيـــر مـــن، الـــدنيا فـــي كـــان كمـــا القيامـــة يـــوم يـــأتي وإنـــه، القرب

ـــــه ـــــا منـــــه عضـــــو بكـــــل الرجـــــل ويعطـــــى، شـــــيء من ـــــن وكـــــل، ثواب  يخـــــتص زم

، والتكبيــــر القربــــان مــــن إبــــراهيم فعلهــــا بعبــــادة مخــــتص النحــــر ويــــوم، بعبــــادة
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ـــو ـــنعم بـــحذ مـــن أفضـــل شـــيء كـــان ول ـــم، اإلنســـان فـــداء فـــي ال  اهللا يجعـــل ل

  .إلسماعيل فداء} عظيم بذبح وفديناه{ قوله في المذكور الذبح

ـــــــال  والســـــــنن كـــــــالفرائض الصـــــــالحة األعمـــــــال أن تقـــــــرر قـــــــد: الطيبـــــــي وق

 مـــن فكـــم، بينهـــا التفاضـــل يقـــع قـــد، الفضـــل فـــي مرتبتهـــا بعـــد مـــع واآلداب

 مكــــــان أو زمــــــن فــــــي ووقوعــــــه بالخاصــــــية األفضــــــل علــــــى يفضــــــل مفضــــــول

 اهللا شـــعائر مـــن وأنهـــا نســـك أنهـــا فـــي إليهـــا نظـــر إذا والتضـــحية، مخصـــوص

 فـــــإن: أي} القلـــــوب تقـــــوى مـــــن فإنهـــــا اهللا شـــــعائر يعظـــــم ومـــــن{ قـــــال كمـــــا

ـــوب تقـــوى ذوي أفعـــال مـــن تعظيمهـــا ـــام فـــي ماســـيّ  القل  لهـــذا كـــان،  النحـــر أي

 مـــــن اهللا عنـــــد اآلدمـــــي مـــــن يقـــــدر مـــــا أفضـــــل مـــــن جنســـــها فـــــي ال المعنـــــى

  .حينئذ العبادات جميع

  . باألضحية أي) )نفسا بها فطيبوا((

 روايـــة وفـــي. عائشـــة كـــالم مـــن مـــدرج ذا أن الظـــاهر: العراقـــي الحـــافظ قـــال

 .ذلك على يدل ما الشيخ أبي

ـــــن وضـــــعفهالترمـــــذي،  واســـــتغربه حســـــنه)) ضـــــعيف(( ـــــان اب ـــــن وقـــــال، حب  اب

 رواتــــه أحــــد نــــافع بــــن اهللا عبــــد بــــن يحيــــى فــــإن، يصــــح ال حــــديث: الجــــوزي

  .الحديث منكر: والبخاري، متروك: النسائي قال، بشيء ليس

  

ــــالَ  - ــــَم َق ــــِن َأْرَق ــــِد ْب ــــْن زَْي ــــوِل : َع ــــاَل َأْصــــَحاُب َرُس ــــلَّى اللَّــــُه َق اللَّــــِه َص

ـــــِه َوَســـــلَّمَ  ؟ قَـــــالَ : َعَلْي ـــــا َهـــــِذِه اْألََضـــــاِحيُّ ُســـــنَُّة «: يَـــــا َرُســـــوَل اللَّـــــِه َم

ـــَالم ـــَراِهيم َعَلْيـــِه السَّ َفَمـــا لََنـــا ِفيَهـــا يَـــا َرُســـوَل اللَّـــِه؟ : قَـــاُلوا» أبـــيكم ِإبـْ
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ـــــوُف يَـــــا َرُســـــ: قَـــــاُلوا .»ِبُكـــــلِّ َشـــــْعَرٍة َحَســـــَنةٌ «: قَـــــالَ  وَل اللَّـــــِه؟ فَالصُّ

ـــــالَ  ـــــَنة«: َق ـــــَن الصُّـــــوِف َحَس ـــــلِّ َشـــــْعَرٍة ِم  حـــــم جـــــه، ضـــــعيف(» ِبُك

  ٧)جدا

  .مرة ١٧صحابي مشهور، غزا  ))زيد بن أرقم((

الصـــــحابي هـــــو الـــــذي لقـــــي النبـــــي عليـــــه الصـــــالة )) أصـــــحاب رســـــول اهللا((

. والصــــحابة كبــــار وصـــــغار .مؤمنـــــاً بــــه ومــــات عليـــــه) ولــــو لحظــــة(والســــالم 

الخلفــــــاء األربعـــــــة، فالعشــــــرة المبشــــــرة، فأهــــــل بـــــــدر، : وأفضــــــل الصــــــحابة

ـــــــْؤتِ {. فالحـــــــديبيون أهـــــــل بيعـــــــة الرضـــــــوان ـــــــلَّ  َويـُ }  َفْضـــــــَلهُ  َفْضـــــــلٍ  ِذي ُك

  .واهللا أعلم. ]٣: هود[

َلــــةَ  لــــي ُولِــــدَ : "ســــماه أبــــاً فــــي القــــرآن والســــنة، منهــــا حــــديث ))أبــــيكم((  اللَّيـْ

  .أنس عن) د ق حم(". إبراهيم أَبي بِاْسمِ  َفَسمَّْيُتهُ  ُغَالمٌ 

وقـــــد جـــــاء ذكـــــرهم منتظمـــــة فـــــي  .أحـــــد أولـــــي العـــــزم الخمســـــة)) إبـــــراهيم((

 نُــــوحٍ  َوِمــــنْ  َوِمْنــــكَ  ِميثَــــاقـَُهمْ  النَِّبيِّــــينَ  ِمــــنَ  َأَخــــْذنَا َوِإذْ {: األحــــزاب والشــــورى

ـــــَراِهيمَ  ـــــى َوِإبـْ ـــــنِ  َوِعيَســـــى َوُموَس ـــــْرَيمَ  اْب ـــــَرعَ {*  ]٧: األحـــــزاب[}  َم ـــــمْ  َش  َلُك

ـــا الـــدِّينِ  ِمـــنَ  ـــى َم ـــهِ  َوصَّ ـــا َوالَّـــِذي نُوًحـــا ِب َن ـــكَ  َأْوَحيـْ ـــا ِإلَْي َنا َوَم ـــيـْ ـــهِ  َوصَّ ـــَراِهيمَ  ِب  ِإبـْ

  ]١٣: الشورى[}  ِفيهِ  تـَتَـَفرَُّقوا َوَال  الدِّينَ  َأِقيُموا َأنْ  َوِعيَسى َوُموَسى

                                                           
المجاشعي  عائذ اهللا، و)متروك(الكوفي وهو نـَُفيع بن الحارث األعمى  أبو داود: فيه  ٧

  ).ضعيف(



- ١٥  - 
 

ـــت فـــي الســـنة  حـــم(". بالُقـــُدومِ  َســـَنةً  ثَمـــانِينَ  ابْـــنُ  َوُهـــوَ  إبْـــراِهيمُ  اْختَـــَتنَ : "وثب

كــــــأس، واســــــم (تفاســــــير  ٣وفــــــي القــــــدوم : قلــــــت*  .هريــــــرة أبــــــي عــــــن) ق

  )موضع، ومقّدم الذَكر

ـــــــه الســـــــالم(( ـــــــه كـــــــل أحـــــــد مـــــــن المســـــــلمين ال ي ))علي ـــــــدعى ب جـــــــوز أن ي

  .للتشهير

: ذو الصــــــوف مــــــن الغــــــنم، والمعــــــز: والضــــــأن. شــــــعر الضــــــأن ))الصــــــوف((

  .والصوف يمتاز بتمّوج وكثرة .ذو الشعر منها

  

: صــــلى اهللا عليــــه وســــلمقَــــاَل َرُســــوُل اللَّــــِه : َعــــْن ابْــــِن َعبَّــــاٍس قَــــالَ  -

 .»َمـــا أُْنِفَقـــْت الْـــَوِرُق ِفـــي َشـــْيٍء َأْفَضـــَل ِمـــْن َنِحيـــَرٍة ِفـــي يـَـــْوِم ِعيـــدٍ «

  ٨)طب هق، ضعيف قط(

. * َمْضــــــُروبَة غيــــــر َأو َكانَــــــت َمْضــــــُروبَة الفضــــــة، الــــــراء بكســــــر ))الــــــورق((

 اْلمـــَواد َأكثـــر مـــن والصـــقل والطـــرق للســـحب قَابـــل أَبـــيض عنصـــر: والفضـــة

ـــاء للحـــرارة توصـــيال ـــَواِهر مـــن َوُهـــوَ  والكهرب ـــي النفيســـة اْلَج  ِفـــي تســـتخدم الَِّت

  .التَّْصوِير ِفي أمالحها تْستَـْعمل َكَما النـُُّقود سك

 قُــــلِ {: لكــــن قولــــه تعــــالى .، فــــاهللا شــــيء أيضــــاالشــــيء أعــــم العــــام ))شــــيء((

ال يــــدّل علــــى أن اهللا خلــــق نفســــه،  ]١٦: الرعــــد[}  َشــــْيءٍ  ُكــــلِّ  َخــــاِلقُ  اللَّــــهُ 

  .فإن الخالق غير المخلوق

                                                           
حديث : ، وقال ابن الجوزي)متفق على ضعفه(قهرمان آل الزبير  عمرو بن دينار: فيه  ٨

  ).متروك(الجوري  إبراهيم بن يزيدال يصح، فيه 
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ـــماء َخلَـــقَ  مـــنْ : فَيقـــولُ  أَحـــدَكمْ  يـــْأِتي الّشـــْيطانَ  إنَّ : "وثبـــت فـــي الســـنة  ؟السَّ

 َخَلــــقَ  مـــنْ : فيقـــولُ . اللَّـــهُ : فـَيَـُقـــولُ  ؟اَألْرضَ  َخَلــــقَ  َمـــنْ  فـَيَـُقـــُولُ . اللَّـــهُ : فَيقـــولُ 

ـــِإذا! ؟اللَّـــهَ   عـــن) طـــب(!" ورســـوله بـــاهللا آمنـــت: فليقـــل أحـــدكم ذلـــك وجـــد َف

  .عمرو ابن

ــــــرة(( ــــــاب  منحــــــورة، فهــــــي ))نحي ــــــن ب ــــــول"م ــــــى مفع ــــــل بمعن وصــــــيغة ". فعي

جميـــــل، دخيـــــل، : (، مثـــــل)فاعـــــل، مفعـــــول، ُمفِعـــــل(معـــــاني  ٣لهـــــا " فعيـــــل"

 ).أليم

 فـــــي الـــــذهبي قـــــال، الزبيـــــر آل قهرمـــــان دينـــــار بـــــن عمـــــرو فيـــــه ))ضـــــعيف((

 فيــــه، يصــــح ال حــــديث: الجــــوزي ابــــن وقــــال. ضــــعفه علــــى متفــــق: الضــــعفاء

ـــــــراهيم ـــــــن إب ـــــــد ب ـــــــال، الجـــــــوري يزي  ورواه، )متـــــــروك(: والنســـــــائي أحمـــــــد ق

ــــــدارقطني ــــــاللفظ ال ــــــور ب ــــــن عــــــن المزب ــــــاس اب ــــــه، عب ــــــراهيم وفي ــــــن إب ــــــد ب  يزي

  .)ضعيف( الجوري يزيد بن إبراهيم فيه: الهيثمي وقال، ضعيف

  

 ]أدب المضحي((] ٣(( 

ـــــِه َوَســـــلَّم -٦ : َعـــــن أم َســـــلَمة قَالَـــــت، قَـــــاَل َرُســـــول اهللا َصـــــلَّى اللَّـــــُه َعَلْي

ِإَذا َدَخـــــــَل اْلَعْشـــــــُر َوَأرَاَد بـَْعُضـــــــُكْم َأْن ُيَضـــــــحَِّي فَـــــــَال يََمـــــــسَّ ِمـــــــْن «

ــــــْيًئا ــــــرِِه َش ــــــْعرِِه َوَبَش ــــــةٍ . * »َش ــــــي ِرَواَي ــــــْعًرا َوَال «: َوِف ــــــَذنَّ َش ــــــَال يَْأُخ َف

ـــــــًرا ـــــــِة «: َوِفـــــــي ِرَوايَـــــــةٍ . * »يـَْقِلَمـــــــنَّ ظُْف َمـــــــْن رََأى ِهـــــــَالَل ِذي اْلِحجَّ

ــــــْن َشــــــْعرِِه َوَال ِمــــــْن َأْظَفــــــارِهِ َوَأرَاَد َأْن يُ  ــــــحَِّي فَــــــَال يَْأُخــــــْذ ِم ) م(. »َض

  .َوقد ُرِوَي َمْوُقوفا
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ــــْن : قــــال الشــــوكاني ــــِق ِم َقــــى َكاِمــــَل اْألَْجــــَزاِء ِلْلِعْت ــــي النـَّْهــــِي َأْن يـَبـْ َواْلِحْكَمــــُة ِف

  .النَّارِ 

  .هو إال عشر ال كأنه،  للعهد فالالم، الحجة ذي عشر ))العشر((

،  للتعقيـــب الفـــاء: المنضـــد فـــي قـــال. * محـــرم غيـــر وهـــو ))أحـــدكم فـــأراد((

 وكـــــذا، منـــــه جـــــزء ألول مقارنـــــة العشـــــر دخـــــول عقـــــب كانـــــت اإلرادة كـــــأن

ـــه، لـــإلرادة معقـــب المـــس مـــن المنـــع ألن) يمـــس فـــال( قولـــه  اتصـــاف مـــع فإن

  .يمس ال أن ينبغي، للتضحية مريدا كونه

ـــــه ـــــاإلراد لتعلقهـــــا األضـــــحية وجـــــوب عـــــدم وفي  ال، للموســـــر ســـــنة فهـــــية، ب

ــــأثم ــــك الشــــافعي( بتركهــــا ي ــــو وأوجبهــــا، )وأحمــــد ومال  مقــــيم علــــى حنيفــــة أب

والــــراجح الوجــــوب : قــــال العربــــي عاملــــه اهللا بلطفــــه الخفــــي*  .نصــــابا ملــــك

  .واهللا أعلم. على الموسر، مقيماً أو مسافراً 

 أو عانــــــة أو إبطــــــا أو شــــــاربا أو لحيــــــة أو رأســــــا، بدنــــــه شــــــعر أي ))شــــــعره((

وقـــــد أخطـــــأ : قـــــال أبـــــو زيـــــدان العربـــــي عاملـــــه اهللا بلطفـــــه الخفـــــي*  .غيرهـــــا

  .بعض اإلندونيسيين في إعادة الضمير إلى مريد التضحية فتنبهْ 

 قــــــال بــــــل. الخــــــارجوالجلــــــد  ظفرالكــــــ،  الجلــــــد ظــــــاهر: البشــــــرة ))بشــــــره((

، هنـــــا األجـــــزاء مـــــن هلعـــــدّ  يصـــــلح ال بأنـــــه اعتـــــرض لكـــــن. دم أو: اإلســـــنوي

ـــه بـــل، شـــيئا قطعهـــا يضـــر ال جلـــدة نحـــو الظـــاهرة األجـــزاء المـــراد وإنمـــا  يبقي

 قطـــرة بـــأول لـــه يغفـــر فإنـــه، أجزائـــه جميـــع النـــار مـــن والعتـــق المغفـــرة ليشـــمل
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 ذلــــك يفعــــل بأنـــه بعضــــهم توجيـــه وأمــــا. * ٩أخــــر أخبـــار فــــي كمـــا دمهــــا مـــن

 نحـــــو كـــــره،  كـــــذلك كـــــان لـــــو إذ! فســـــاده يخفـــــى فـــــال، بـــــالمحرمين تشـــــبها

  . به قائل وال، والمخيط الطيب

ـــــم ـــــك مـــــن شـــــيئا وأزال خـــــالف إن ث  أحمـــــد( حـــــرم وأ) الشـــــافعية( كـــــره، ذل

 وقـــد، بـــالغ وختـــان ســـارق يـــد كقطـــع: يجـــب قـــد بـــل، يحـــتجْ  لـــم مـــا) وغيـــره

: يبــــــاح وقــــــد، جمعــــــة حضــــــور أو إحــــــرام لمريــــــد شــــــعث كتنظيــــــف: ينــــــدب

  . وجعة سن كقلع

 أن، األصـــــح علـــــى بنــــاء، بـــــاألولى الكراهــــة انتفـــــت، أضــــحيته تعـــــددت ولــــو

 المســــمى لتحقــــق المراتــــب أدنــــى فيــــه يكفــــي معنــــى علــــى المعلــــق الحكــــم

  .فيه

 أو الشــــعر حلــــق عــــن كنايــــة وهــــو، ســــواء ههنــــا واللمــــس المــــس) ال يمــــسّ (

 فكنــــى. بالبشــــرة المــــراد وهــــو، غيــــره أو بقــــص الظفــــر وإزالــــة، نتفــــه أو قصــــه

  . فعل بزيادة مخصوص مس ألنه، بالمس عنه

 فــــي بينــــه وقــــد، المنــــع مــــدة النقضــــاء يتعــــرض لــــم الخبــــر هــــذا فــــي إنــــه ثــــم

ــــه آخــــر خبــــر ــــى: "ذكــــر مــــا عقــــب بقول ــــة اكتفــــى واألول". يضــــحي حت  بدالل

ـــــه اللفـــــظ ـــــدل، والتضـــــحية العشـــــر ذكـــــر تقـــــديم ألن، علي ـــــى ي  األمـــــد أن عل

 وإذا، العشـــــر ذكـــــر قارنـــــه حكـــــم وألنـــــه، التضـــــحية ووقـــــوع العشـــــر انقضـــــاء

                                                           
َلْو َأنَّ ": "قطرة"حديث صحيح في : فائدة. * لم أجد هذه األخبار، فالعلم عند اهللا  ٩

َيا َمَعاِيَشُهْم َفَكْيَف ِبَمْن  َقْطَرةً  نـْ َيا َألْفَسَدْت َعَلى َأْهِل الدُّ نـْ ِمَن الزَّقُّوِم َقَطَرْت ِفي َداِر الدُّ

  .عن ابن عباس) حم ت ن هـ حب ك". (َتُكوُن َطَعاَمُه؟
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. األمــــد ذلــــك منتهــــى منتهــــاه أن علــــم، نهايــــة لــــه بأمــــد الشــــيء حكــــم تعلــــق

 يوضــــحه أن احتـــاج، الحجــــة ذي بهـــالل خبـــر فــــي الحكـــم علــــق لمـــا ولهـــذا

 أنـــــه بعضـــــهم بحـــــث لكـــــن. * المنضـــــد فـــــي ذكـــــره، "يضـــــحي حتـــــى" بقولـــــه

  .التشريق أيام من بعده ما الحجة ذي لعشر يضم

  

ــــالَ  -٧ ــــِن َســــْهٍل َق ــــَة ْب ــــي ُأَماَم ــــةِ : َعــــْن أَِب ، ُكنَّــــا ُنَســــمُِّن اْألُْضــــِحيََّة بِاْلَمِديَن

  )خ(. وََكاَن اْلُمْسِلُموَن ُيَسمُِّنونَ 

 طريـــــق مـــــن المســـــتخرج فـــــي نعـــــيم أبـــــو وصـــــلهالحـــــديث عّلقـــــه البخـــــاري، و 

ــــن أحمــــد ــــل ب ــــاد عــــن، حنب ــــن عب ــــي، العــــوام ب ــــى أخبرن ــــن يحي  وهــــو ســــعيد ب

 األضــــــــــحية أحــــــــــدهم يشــــــــــتري المســــــــــلمون كــــــــــان: ولفظــــــــــه، األنصــــــــــاري

 الحــــديث هــــذا: أحمــــد قــــال. * الحجــــة ذي آخــــر فــــي ويــــذبحها، فيســــمنها

ـــب ـــنا قـــال! * عجي ـــين ب ـــة بعـــض كـــان: الت ، األضـــحية تســـمين يكـــره المالكي

  .الداودي قاله! أحق أمامة أبي وقول. باليهود يتشبه لئال

  

 ]ما يضحى به((] ٤((  

ـــَهُدوا{: ٢٨قـــال تعـــالى فـــي الحـــج  -٨ ـــاِفعَ  لَِيْش ـــمْ  َمَن ـــْذُكُروا َلُه  اللَّـــهِ  اْســـمَ  َوَي

َعـــامِ  بَِهيَمـــةِ  ِمـــنْ  َرزَقـَُهـــمْ  َمـــا َعَلـــى َمْعُلوَمـــاتٍ  أَيَّـــامٍ  ِفـــي َهـــا َفُكُلـــوا اْألَنـْ  ِمنـْ

 } اْلَفِقيرَ  اْلَباِئسَ  َوَأْطِعُموا
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لــــم ينقــــل عــــن النبــــي عليــــه الصــــالة والســــالم التضــــحية بغيــــر : قــــال العلمــــاء

المعــــــــز (، والغــــــــنم )والجــــــــاموس قياســــــــاً (اإلبــــــــل، البقــــــــر : األنعــــــــام، وهــــــــن

  ).والضأن

  : تأويالت ثالثة فيه :}َلُهمْ  َمَناِفعَ  لَِّيْشَهُدوا{

  . المناسك وقضاء المواقف شهود أنه: أحدها

   )الضحاك. (لذنوبهم المغفرة أنها: والثاني

  )مجاهد. (اآلخرة في واألجر، الدنيا في التجارة أنها: والثالث

  : أقاويل ثالثة فيها }مَّْعُلوَماتٍ  أَيَّامِ {

ـــــــوم آخرهـــــــا، الحجـــــــة ذي عشـــــــر أنهـــــــا: أحـــــــدها ـــــــن( النحـــــــر ي ـــــــاس اب ، عب

   .)الشافعي، والحسن

  . )العوفي عطية( الثالثة التشريق أيام أنها: والثاني

  . )الضحاك( النحر ويوم عرفة ويوم التروية يوم أنها: والثالث

 أَيَّــــــــامٍ ( ِفــــــــي اللَّــــــــهَ  َواذُْكــــــــُروا": َعبَّــــــــاسٍ  ابْــــــــنُ  قَــــــــالَ : تعليقــــــــاً  البخـــــــاريروى 

ـــــاتٍ  ـــــُدوَداتُ  َواألَيـَّــــامُ ( الَعْشـــــِر، أَيـَّــــامُ : )َمْعُلوَم  وََكـــــانَ  ".التَّْشـــــرِيقِ  أَيـَّــــامُ : )الَمْع

ــــنُ  ــــَر، اْب ُــــو ُعَم ــــَرةَ  َوأَب ــــى َيْخُرَجــــانِ « ُهَريـْ ــــوقِ  ِإَل ــــَراِن، الَعْشــــرِ  أَيَّــــامِ  ِفــــي السُّ  ُيَكبـِّ

  .النَّاِفَلةِ  َخْلفَ  َعِليٍّ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  وََكبـَّرَ ، »بَِتْكِبيرِِهَما النَّاسُ  َوُيَكبـِّرُ 

  . األنعام بهيمة من نحره رزقهم ما نحر على يعني }َرزَقـَُهم َما َعَلى{

  . والهدايا الضحايا من الثمانية األزواج)) األَنـَْعامِ  بَِهيَمةِ ((

َها َفَكُلواْ {   : أوجه ثالثة واِإلطعام األكل في} َوَأْطِعُمواْ  ِمنـْ
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 وأبـــــ( بأحـــــدهما يخـــــل أن يجـــــوز ال واجبـــــان واِإلطعـــــام األكـــــل أن: أحـــــدها

  . )سلمة بن الطيب

ــــه,  مســــتحبانهمــــا : والثــــاني ــــو (، شــــاء أيهمــــا علــــى االقتصــــار ول ــــاسأب  العب

  . )سريج بن

ــــــث ــــــام مســــــتحب األكــــــل أن: والثال ــــــإن ،واجــــــب واإلطع ــــــم ف  جميعهــــــا أطع

  )الشافعي. (ُيْجزه لم جميعها أكل وإن,  أجزأه

  . منها نأكل أن يجوز فال الدماء واجبات وأما. تطوعاً  كان فيما وهذا

  : أوجه خمسةفيه  }اْلَفِقيرَ  اْلبآِئسَ {

  )مجاهد. ( زَمانةٌ  به الذي الفقير هو: أحدها

  . الجوع ضر به الذي الفقيرهو : والثاني

  . البؤس أثر عليه ظهر الذي الفقيرهو : والثالث

  . بالطلب ويتكفف بالسؤال يده يمد الذي أنه: والرابع

  . مجالسته عن يؤنف الذي أنه: والخامس

  : تأويالت أربعة فيه }تـََفثـَُهمْ {

  )عمر وابن,  عباس ابن. (الحج مناسك: أحدها

 )قتادة. ( الرأس حلق: والثاني

  )مجاهد. ( الجمار رمي: والثالث

ـــــع ـــــة: والراب ـــــيم مـــــن اِإلحـــــرام قشـــــف إزال ـــــر تقل ، وغســـــل، شـــــعر وأخـــــذ، ظف

  )الحسن. (الطيب واستعمال
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 اهللا ليشــــهد: قـــال المحــــرم؟ شـــعث فـــي المعنــــى مـــا: الصــــلحاء لـــبعض وقيـــل

 بـــــذلها فـــــي صـــــدقك فـــــيعلم، بنفســـــك العنايـــــة عـــــن اِإلعـــــراض منـــــك تعـــــالى

 مـــن قلبـــك جـــّرد: فقـــال الحـــج فـــي التجـــرد عـــن الحســـن وســـئل* . لطاعتـــه

ـــــن ونفســـــك,  الســـــهو ـــــن ولســـــانك، اللهـــــو م ـــــم,  اللغـــــو م  كيـــــف يجـــــوز ث

  . شئت

  

  

 ]ذبحالوقت ((] ٥((  

: يـَــــْوَم النَّْحــــرِ  صــــلى اهللا عليــــه وســــلمقَــــاَل النَّبِــــيُّ : َعــــْن أَنَــــٍس قَــــالَ  -٩

ْبـــــــَل الصَّـــــــَالةِ « ْلُيِعـــــــدْ ، َمـــــــْن َكـــــــاَن َذبَـــــــَح قـَ ): خ(ولفـــــــظ ) * ق( .»فـَ

ْبــــَل الصَّــــَالةِ « فَِإنََّمــــا يَــــْذَبُح لِنَـْفِســــِه، َوَمــــْن َذبَــــَح بـَْعــــَد ، َمــــْن َذبَــــَح قـَ

 .»الصََّالِة فـََقْد َتمَّ ُنُسُكُه، َوَأَصاَب ُسنََّة اْلُمْسِلِمينَ 

ْبـــــلَ : "وفـــــي لفـــــظ ))قبـــــل الصـــــالة(( ـــــلَ : "ُمْســـــِلمٍ  ِفـــــي، و "ُنَصـــــلِّيَ  َأنْ  قـَ ْب  َأنْ  قـَ

 ِلَقْولِـــــهِ  ُمَواِفَقـــــةٌ  النُّـــــونِ  َوِرَوايَـــــةُ . الـــــرَّاِوي ِمـــــن َشـــــكٌّ  َوُهـــــوَ ، "ُنَصـــــلِّيَ  َأوْ  ُيَصـــــلِّيَ 

ْبــــــلَ  ُذِبَحـــــتْ  إنـََّهــــــا" اْلَحــــــِديثِ  َأوَّلِ  ِفـــــي  َصــــــَالةُ  اْلُمــــــَرادَ  فَـــــِإنَّ  ،"ُيَصــــــلِّيَ  َأنْ  قـَ

ــــيِّ  ــــهِ  اللَّــــهُ  َصــــلَّى النَِّب ــــةٌ ، َوَســــلَّمَ  َعَلْي ــــهِ  أَْيًضــــا َوُمَواِفَق ــــي ِلَقْوِل : اْلَحــــِديثِ  آِخــــرِ  ِف

َنا َحتَّــــى َذبَــــحَ  َيُكــــنْ  لَــــمْ  َوَمــــنْ "  اْألُْضــــِحيَّةِ  َوْقــــتَ  َأنَّ  َعَلــــى يَــــُدلُّ  َوَهــــَذا، "َصــــلَّيـْ

ـــدَ  ـــامِ  َصـــَالةِ  بـَْع َم ـــدَ  َال ، اْإلِ ـــرِهِ  َصـــَالةِ  بـَْع ـــَرادُ  فـََيُكـــونُ . َغْي ـــهِ  اْلُم ـــي ِبَقْوِل ـــِديثِ  ِف  َح

َـــــسٍ  ـــــنْ : " أَن ـــــلَ  َذبَـــــحَ  َكـــــانَ  َم ْب ـــــَالةِ  قـَ ـــــَالةَ "  الصَّ  َصـــــَالةُ  َوِهـــــيَ  اْلَمْعُهـــــوَدةَ  الصَّ

 .النُّبُـوَّةِ  َعْصرِ  اْنِقَضاءِ  بـَْعدَ  اْألَئِمَّةِ  َوَصَالةُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيِّ 
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: ِحبَّــــانَ  ابْـــنُ  َوَصـــحََّحهُ  َجــــاِبرٍ  َحـــِديثِ  ِمـــنْ  الطََّحـــاِويُّ  َأْخَرَجــــهُ  َمـــا َهـــَذا َويـَُؤيـِّــدُ 

ْبــــــلَ  َذبَـــــحَ  رَُجـــــًال  َأنَّ « ، َوَســــــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اللَّــــــهُ  َصـــــلَّى اللَّـــــهِ  َرُســــــولُ  ُيَصـــــلِّيَ  َأنْ  قـَ

  .»الصََّالةِ  قـَْبلَ  َأَحدٌ  َيْذَبحَ  َأنْ  فـَنَـَهى

ـــــدْ  ـــــَأوَّلَ  َوَق ـــــثَ  َت ـــــابِ  َأَحاِدي ـــــنْ  اْلَب ـــــرْ  لَـــــمْ  َم ـــــَالةَ  يـَْعَتِب ـــــامِ  َص َم ـــــهِ  اْإلِ  بِـــــَأنَّ ، َوَذْبِح

ـــَؤدِّي الَّـــِذي التـَّْعِجيـــلِ  َعـــنْ  الزَّْجـــرُ  ِبَهـــا اْلُمـــَرادَ  ـــى يـُ ْبـــلَ  ِفْعِلَهـــا إَل  َوبِأَنَّـــهُ ، َوْقِتَهـــا قـَ

ْبـــــلَ  ُيَصـــــلِّي َمـــــنْ  َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اللَّـــــهُ  َصـــــلَّى َعْصـــــرِهِ  ِفـــــي َيُكـــــنْ  لَـــــمْ   َصـــــَالتِِه، قـَ

 ِبَصــــَالةِ  التـَّْعِليـــقَ  إالَّ  بِــــهِ  اْلُمـــَرادُ  لَـــْيسَ  اْألََحاِديــــثِ  َهـــِذهِ  ِفــــي ِبَصـــَالتِهِ  فَـــالتـَّْعِليقُ 

ــــا َلِكنـََّهــــا نـَْفِســــِه، اْلُمَضــــحِّي  اللَّــــهُ  َصــــلَّى النَِّبــــيِّ  َمــــعَ  َصــــَالتـُُهمْ  تـََقــــعُ  َكانَــــتْ  َلمَّ

ــــهِ  ــــرَ  َوَســــلَّمَ  َعَلْي َمــــةٍ  َغيـْ ــــعَ ، ُمتَــــَأخَِّرةٍ  َوَال  ُمتَـَقدِّ  اللَّــــهُ  َصــــلَّى ِبَصــــَالتِهِ  التـَّْعِليــــقُ  َوَق

ـــــهِ  ـــــلَّمَ  َعَلْي ـــــدَ  الَّـــــِذي اْلَعْصـــــرِ  ِبِخـــــَالفِ ، َوَس ـــــا، َعْصـــــرِهِ  بـَْع  َصـــــَالةَ  ُتَصـــــلِّي فَِإنـََّه

ـــــدِ  ـــــاتٌ  اْلَواِحـــــدِ  اْلِمْصـــــرِ  ِفـــــي اْلِعي َدةٌ  َجَماَع ، َهـــــَذابعـــــد  َيْخَفـــــى َوَال . * ُمتَـَعـــــدِّ

ــــمْ  فَِإنَّــــهُ  ــــتْ  َل ــــلَ  َأنَّ  يـَْثُب ــــةِ  َأْه ــــنْ  اْلَمِديَن ــــْوَلُهمْ  َوَم ــــانُوا َح ــــدَ  ُيَصــــلُّونَ  َال  َك  إالَّ  اْلِعي

ـــكِ  َيْصـــُلحُ  َوَال ، َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى النَّبِـــيِّ  َمـــعَ   الـــذَّْبحَ  َجـــوَّزَ  ِلَمـــنْ  ِللتََّمسُّ

ـــْمسِ  طُلُـــوعِ  ِمـــنْ  ــــْومُ  النَّْحـــرِ  يـَـــْومَ  َأنَّ  ِمـــنْ  َوَردَ  َمـــا، اْلَفْجــــرِ  طُلُـــوعِ  ِمـــنْ  َأوْ  الشَّ  يـَ

نَـــى، َخاصَّـــةٌ  اْلبَـــابِ  َوَأَحاِديـــثُ ، َكاْلَعـــامِّ  ِألَنـَّــهُ  َذبْـــٍح؛ . اْلَخـــاصِّ  َعلَـــى اْلَعـــامُّ  فـَُيبـْ

  )الشوكاني(

ـــــالوجوب قـــــال مـــــن اســـــتدل)) فليعـــــد(( ـــــب، باإلعـــــادة األمـــــر بوقـــــوع ب  وأجي

ــــأن ــــان المقصــــود ب ــــو كمــــا فهــــو المشــــروعة األضــــحية شــــرط بي  لمــــن قــــال ل

 الشـــــمس طلعـــــت إذا: "الشـــــمس طلـــــوع قبـــــل مـــــثال الضـــــحى راتبـــــة صـــــلى

  ".صالتك فأعدْ 



 
 

٢٤ 
 

 خــــاص نــــوع فــــي ويســــتعمل، الذبيحــــة بــــه ويــــراد، يطلــــقالنســــك )) نســــكه((

 فـــــالن: يقـــــال، أعـــــم وهـــــو العبـــــادة بمعنـــــى ويســـــتعمل، المراقـــــة الـــــدماء مـــــن

 الثالــــــث بـــــالمعنى البــــــراء حـــــديث فــــــي اســـــتعمل وقــــــد. * عابـــــد أي ناســـــك

ــــالمعنى ــــه فــــي، أيضــــا األول وب  قبــــل نســــك مــــن: "األخــــرى الطريــــق فــــي قول

 ال: أي، لــــه ذبــــح فــــال الصــــالة قبــــل ذبــــح مــــن: أي" لــــه نســــك فــــال الصــــالة

  . األضحية عن يقع

ـــــا بالســـــنة المـــــراد)) ســـــنة المســـــلمين((  باالصـــــطالح الســـــنة ال، الطريقـــــة هن

ــــي ــــل الت ــــدب أو للوجــــوب تكــــون أن مــــن أعــــم والطريقــــة، الوجــــوب تقاب ، للن

  . الندب بقي الوجوب على دليل يقم لم فإذا

  

ــــالَ  - ١٠ ــــْن َجــــاِبٍر َق ــــا َرُســــوُل اللَّــــِه : َع ــــه وســــلمَصــــلَّى بَِن  صــــلى اهللا علي

صـــلى يـَـــْوَم النَّْحـــِر بِاْلَمِدينَـــِة فـَتَـَقـــدََّم رَِجـــاٌل فـََنَحـــُروا َوظَنُّـــوا َأنَّ النَّبِـــيَّ 

َمــــْن   صــــلى اهللا عليــــه وســــلمقَــــْد َنَحــــَر فَــــَأَمَر النَِّبــــيُّ  وســــلماهللا عليــــه 

ـــــَر  ـــــُروا َحتَّـــــى يـَْنَح ـــــَر َوَال يـَْنَح ـــــٍر آَخ ـــــَد بَِنْح ـــــُه َأْن يُِعي َل ـــــَر قـَبـْ ـــــاَن َنَح َك

 )حم م. (صلى اهللا عليه وسلمالنَِّبيُّ 

ـــــيَّ  َأنَّ  َوظَنُّـــــوا(( ـــــدْ  النَِّب ـــــارَ  َأنَّ ه َظـــــاِهرُ  ))َنَحـــــرَ  َق ـــــامِ  َنْحـــــرِ بِ  اِالْعِتَب َم  َال  َوأَنَّـــــهُ ، اْإلِ

ــــدَ  إالَّ  التَّْضــــِحَيةِ  َوْقــــتَ  يَــــْدُخلُ  ــــلَ  فـََعــــلَ  َوَمــــنْ  َنْحــــرِِه، بـَْع ْب ــــكَ  قـَ  َكَمــــا،  َأَعــــادَ  َذِل

ـــــْينَ  َوَيْجَمـــــع. اْلَحـــــِديثِ  َصـــــرِيحُ  ُهـــــوَ   َيُكـــــونُ  النَّْحـــــرِ  َوْقـــــتَ  بِـــــَأنَّ  اْلَحـــــِديثـَْينِ  بـَ

ـــــامِ  َصـــــَالةِ  ِلَمْجُمـــــوعِ  َم ـــــدْ . َوَنْحـــــرِهِ  اْإلِ ـــــى َذَهـــــبَ  َوَق ـــــَذا إَل ـــــكٌ  َه ـــــالَ  َماِل َق  َال : فـَ

َمامِ  َصَالةِ  قـَْبلَ  َذْبُحَها َيُجوزُ    . َوَذْبِحهِ  َوُخْطَبِتهِ  اْإلِ



- ٢٥  - 
 

 َطَلــــعَ  إَذا َواْلبَـــــَواِدي اْلُقــــَرى َأْهــــلِ  َحــــقِّ  ِفــــي َوقْـتُـَهــــا يَــــْدُخلُ : َحِنيَفــــةَ  أَبُــــو َوقَــــالَ 

َمــــامُ  ُيَصــــلِّيَ  َحتَّــــى اْألَْمَصــــارِ  َأْهــــلِ  َحــــقِّ  ِفــــي يَــــْدُخلُ  َوَال ، اْلَفْجــــرُ   َوَيْخطُــــَب، اْإلِ

  . ُيْجزِهِ  َلمْ  َذِلكَ  قـَْبلَ  َذَبحَ  فَِإَذا

ــــالَ  ــــاِفِعيُّ  َوَق ــــُرونَ  َوَداُود الشَّ ــــتَ  إنَّ : َوآَخ ــــنْ  التَّْضــــِحَيةِ  َوْق ــــوعِ  ِم ــــْمسِ  طُُل ، الشَّ

ــــِإَذا ــــتْ  َف ــــْدرُ  َوَمَضــــى َطَلَع ــــهِ  اْلِعيــــدِ  َصــــَالةِ  َق ــــذَّْبحُ  َأْجــــَزأَ  َوُخْطَبِت ــــدَ  ال ــــكَ  بـَْع ، َذِل

َمــــامُ  َصــــلَّى َســــَواءٌ   ِمــــنْ  َكــــانَ  َوَســــَواءٌ ، َال  َأمْ  اْلُمَضــــحِّي َصــــلَّى َوَســــَواءٌ  َال، َأمْ  اْإلِ

  . اْلُمَساِفرِينَ  ِمنْ  َأوْ  اْألَْمَصارِ  َأْهلِ  ِمنْ  َأوْ  َواْلبَـَواِدي، اْلُقَرى َأْهلِ 

ْبـــــلَ  َيُجـــــوزُ  َال : َأْحَمـــــدُ  َوقَـــــالَ  َمـــــامِ  َصـــــَالةِ  قـَ ْبـــــلَ  بـَْعـــــَدَها َوَيُجـــــوزُ ، اْإلِ  َذبْـــــحِ  قـَ

َمـــــــامِ  ـــــــَدهُ  َوَســـــــَواءٌ ، اْإلِ  اْلَحَســـــــنِ  َعـــــــنْ  َوَنْحـــــــُوهُ . َواْألَْمَصـــــــارِ  اْلُقـــــــَرى َأْهـــــــلُ  ِعْن

 .َوِإْسَحاقَ  َواْألَْوزَاِعيِّ 

َمامِ  َصَالةِ  بـَْعدَ  َيُجوزُ : الثـَّْوِريُّ  َوقَالَ  َنائَِها َوِفي ُخْطَبِتِه، قـَْبلَ  اْإلِ   .أَثـْ

ـــــتْ  ـــــا إنَّ : اْلَهاَدِويَّـــــةُ  َوقَاَل ـــــْدُخلُ  َوقْـتَـَه ـــــدَ  َي ـــــَالةِ  بـَْع ـــــَواءٌ  اْلُمَضـــــحِّي َص ـــــلَّى َس  َص

َمــــامُ  ــــِإَذا َال، َأمْ  اْإلِ ــــمْ  َف ــــَالةُ  وََكانَــــتْ  اْلُمَضــــحِّي ُيَصــــلِّ  َل ــــةً  الصَّ ــــهِ  َواِجَب  َكــــانَ  َعَلْي

ــــــنْ  َوقْـتُـَهــــــا ــــــَالةُ  َكانَــــــتْ  َوِإنْ  الــــــزََّواِل، ِم ــــــرَ  الصَّ ــــــةٍ  َغيـْ ــــــهِ  َواِجَب ــــــْذرٍ  َعَلْي ــــــنْ  ِلُع  ِم

ْلَزُمــــهُ  َال  َمــــنْ  َكــــانَ  َأوْ  اْألَْعــــَذارِ   َوَال  النَّْحــــرِ  َفْجــــرِ  ِمــــنْ  فـََوقْـتُـَهــــا اْلِعيــــِد، َصــــَالةُ  تـَ

ــــــى ــــــْذَهبَ  َأنَّ  َيْخَف ــــــكٍ  َم ــــــوَ  َماِل ــــــقُ  ُه ــــــثِ  اْلُمَواِف ــــــاِب، ِألََحاِدي ــــــذِ  َوبَِقيَّــــــةُ  اْلَب  هِ َه

ـــــَذاِهبِ  ـــــْرُدودٌ  بـَْعُضـــــَها اْلَم ـــــعِ  َم ـــــثِ  ِبَجِمي ـــــاِب، َأَحاِدي ـــــُردُّ  َوبـَْعُضـــــَها اْلَب ـــــهِ  يـَ  َعَلْي

 .بـَْعَضَها

ـــــالَ  ـــــنُ  َق ـــــِذرِ  اْب ـــــوا: اْلُمْن ـــــى َوَأْجَمُع ـــــا َعَل ـــــِحَيةُ  َتُجـــــوزُ  َال  أَنـََّه ـــــلَ  التَّْض ْب ـــــوعِ  قـَ  طُُل

  .اْلَفْجرِ 



 
 

٢٦ 
 

  . ِبَصَالتِهِ  ُمَضحٍّ  ِلُكلِّ  يـُْعَتبَـرُ  أَنَّهُ  فَالظَّاِهرُ ، إَمامٌ  َثمَّ  َيُكنْ  َلمْ  إَذا َوَأمَّا

ْبـــــلَ  َذبَـــــحَ  إنْ : لَـــــهُ  إَمـــــامَ  َال  ِفـــــيَمنْ  رَبِيَعـــــةُ  َوقَــــالَ  ـــــْمسِ  طُلُـــــوعِ  قـَ ، ُتْجزِئُـــــهُ  َال  الشَّ

  .ُتْجزِئُهُ  طُُلوِعَها َوبـَْعدَ 

  

َشـــِهْدُت اْألَْضــــَحى : قَــــالَ  رضــــي اهللا عنـــهَعـــْن ُجْنـــُدِب بْــــِن ُســـْفَياَن  - ١١

ــــــَع َرُســــــوِل اللَّــــــِه  ــــــه وســــــلمَم ــــــا َقَضــــــى َصــــــَالَتُه  صــــــلى اهللا علي فـََلمَّ

ـــــْد ُذِبَحـــــتْ ، بِالنَّـــــاسِ  ـــــَنٍم َق ـــــى َغ ـــــَر ِإَل ـــــالَ ، َنَظ َق ـــــَل «: فـَ ْب ـــــَح قـَ ـــــْن َذَب َم

ْليَـــْذَبْح َشـــاًة َمَكانـََهـــا ْليَـــْذَبْح َعلَـــى ، الصَّـــَالِة فـَ َوَمـــْن لَـــْم َيُكـــْن َذبَـــَح فـَ

 )ق. (»اْسِم اللَّهِ 

ـــــة،  ـــــة، كالصـــــلوات المكتوب ـــــادة مؤقت ـــــى أن األضـــــحية عب ـــــدل عل الحـــــديث ي

ــــــَالةَ  ِإنَّ {: قــــــال تعــــــالى. فــــــال يصــــــح فعلهــــــا قبــــــل وقتهــــــا  َعَلــــــى َكانَــــــتْ  الصَّ

 َأْشـــــُهرٌ  اْلَحـــــجُّ {: وقـــــال تعـــــالى ]١٠٣: النســـــاء[}  َمْوُقوتًـــــا ِكَتابًـــــا اْلُمـــــْؤِمِنينَ 

ـــــــاتٌ  ـــــــيَ و  ]١٩٧: البقـــــــرة[}  َمْعُلوَم ـــــــَدةِ  َوُذو َشـــــــوَّال: ِه ـــــــةِ  َوُذو الِقْع . الِحجَّ

ــــــالَ  ــــــي َف ــــــدٍ وال يصــــــح  يـَْنَبِغ ــــــالَحجِّ  ُيحــــــرِمَ  َأنْ  َألَح ــــــي َإال ِب ــــــُهورِ  هــــــِذهِ  ِف  .الشُّ

ــــن ســــفيان(( ــــُدبُ هــــو  ))جنــــدب ب ــــنُ  ُجْن ــــدِ  ْب ــــنِ  اللَّــــهِ  َعْب ُــــو، ُســــْفَيانَ  ْب ــــدِ  أَب  َعْب

، اللَّـــهِ   اللَّـــهُ  َصـــلَّى النَّبِـــيِّ  َعـــنِ  َوِرَوايَـــةٌ  ُصـــْحَبةٌ  لَـــهُ  َبِجيلَـــَة، بْـــنُ ا: َوَعلَـــقُ  اْلَعَلِقـــيُّ

ــــهِ  ــــلَّمَ  َعَلْي ــــُبهُ  َوبـَْعُضــــُهمْ  .َوَس ــــى يـَْنُس ــــهِ  ِإَل ــــولُ  أَبِي ــــُدبُ : فـَيَـُق ــــنُ  ُجْن ــــدِ  ْب ، اللَّــــهِ  َعْب

هِ  ِإَلى يـَْنُسُبهُ  َوبـَْعُضُهمْ    .َواِحدٌ  َوُهوَ ، ُسْفَيانَ  ْبنُ  ُجْنُدبُ : فـَيَـُقولُ  َجدِّ

قريبــــة مــــن  حكــــم شــــهوده علــــى النســــاء ســــنة مؤكــــدة)) شــــهدت األضــــحى((

 ِنطَــــاقٍ  َذاتِ  ُكــــلِّ  َعلَــــى الُخــــُروجُ  َوَجــــبَ : "، لمــــا ثبــــت فــــي الســــنةالوجــــوب
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ـــي  النطـــاق: الفـــردوس فـــي قـــال .رواحـــة بنـــت عمـــرة عـــن) حـــم(". العيـــدين ِف

 علـــــى األعلـــــى يرســـــل ثـــــم بحبـــــل وســـــطها يشـــــد ثـــــم ثوبـــــا المـــــرأة تلـــــبس أن

 فـــــال، الوجـــــوب مـــــن يقـــــرب متأكـــــد أنـــــه" وجـــــب" بقولـــــه والمـــــراد، األســـــفل

  .حقيقة الخروج يجب

يـــــدّل علـــــى إحساســـــية النبـــــي عليـــــه الصـــــالة والســـــالم،  ))نظـــــر إلـــــى غـــــنم((

ــــَزعٌ  َكــــانَ : وفــــي الصــــحيحين مــــن حــــديث أنــــس  النَِّبــــيُّ  فَاْســــتَـَعارَ  بِاْلَمِديَنــــِة، فـَ

ــــــهِ  اهللاُ  َصــــــلَّى ِــــــي ِمــــــنْ  فـََرًســــــا َوَســــــلَّمَ  َعَلْي ــــــُدوبُ  لَــــــهُ  يـَُقــــــالُ  َطْلَحــــــةَ  أَب  ،١٠الَمْن

ــــَب، ــــا فـَرَِك ــــعَ  فـََلمَّ ــــالَ  رََج ــــا«: َق ــــا َم َن ــــنْ  رَأَيـْ ــــْيٍء، ِم ــــْدنَاهُ  َوِإنْ  َش * . »لََبْحــــًرا َوَج

ـــدُ  كـــانَ  أمـــا: "وفـــي الصـــحيح ـــَذا َيِج ـــا َه ـــهِ  ُيَســـكِّنُ  َم ـــُه؟ ب ـــدُ  كـــانَ  أمـــا رَْأَس  َيِج

ــــا َهــــَذا َــــُه؟ بــــهِ  يـَْغِســــلُ  َم  حــــب د حــــم(. قالــــه لــــرجلين رأى منهمــــا ذلــــك" ثِياب

ـــــنْ : "وفـــــي الصـــــحيح*  .جـــــابر َعـــــن) ك ـــــهُ  كـــــانَ  َم ـــــهُ  َشـــــْعرٌ  َل ـــــه ". فـَْلُيْكرِْم قال

ـــة  ـــن) د(لرجـــل ذي ذؤاب ـــي َع ـــرة أب ـــه حســـن إســـناده: الفـــتح فـــيقـــال [ هري  ول

 قــــالو . حســــن أيضــــا وســــنده الغيالنيــــات فــــي عائشــــة حــــديث مــــن شــــواهد

                                                           
فيه دليل على مشروعية تسمية الدواب أو المركوبات، والنبي عليه الصالة والسالم   ١٠

: َكاَن فـََرُسُه يـَُقاُل َلهُ : "ضعيفوفي حديث . * القصواء وعفير وغيرهما :له من الدواب

ْلُدُل : ، َوبـَْغَلُتهُ )وتسمى العضباء(اْلَقْصَواُء : ، َونَاقـَُتهُ )وكان أشهب(الُمْرَتِجُز  تضطرب (الدُّ

ٌر، َوِدْرُعهُ : ، َوِحَمارُهُ )في مشيتها من شدة الجري ". ذا الفقار: َذاُت اْلُفُضوِل، وسيفه: ُعَفيـْ

فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وكذا : قال المناوي. * عن علي) ك هق(

وفي األحاديث : قال ابن حجر. غيرها من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها

الواردة في نحو هذا ما يقوي قول من ذكر بعض أنساب الخيول العربية األصيلة، ألن 

  .بين أفراد الجنس األسماء توضع لتميز
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ـــــك، بـــــالقوي لـــــيس إســـــناده: العراقـــــي ـــــي بـــــن الـــــرحمن عبـــــد فيـــــه ألن وذل  أب

ـــاد ـــك ووثقـــه العلمـــاء أكـــابر مـــن كـــان وإن وهـــو، الزن ـــزان فـــي لكـــن، مال  المي

 يحــــتج ال: حــــاتم أبــــي بــــن يحيــــى وعــــن، تضــــعيفه والنســــائي معــــين ابــــن عــــن

ـــه ـــم، الحـــديث مضـــطرب: أحمـــد وعـــن، ب ـــزان فـــي قـــال ث ـــاكيره ومـــن: المي  من

  ]األلباني، فاهللا أعلم، وصححه "فليكرمه شعر له كان من" خبر

ـــــرد)) غـــــنم(( ـــــي لفظـــــه، والمف : ، وهـــــي نوعـــــانشـــــاة: جمـــــٌع ال واحـــــد لـــــه ف

، وذكــــــر زالعنــــــ: ، وأنثــــــى المعــــــزسُ التــــــي: زفــــــذكر المعــــــ. * المعــــــز والضــــــأن

ولــــم يــــرد منهــــا فــــي القــــرآن إال ، عجــــةنال: ، وأنثــــى الضــــأنالخــــروف: نالضــــأ

 َولِـــــيَ  نـَْعَجـــــةً  َوِتْســـــُعونَ  ِتْســـــعٌ  لَـــــهُ  َأِخـــــي َهـــــَذا ِإنَّ {: قـــــال تعـــــالى. * النعجـــــة

ـــــــةٌ  ـــــــَدةٌ  نـَْعَج ـــــــيس . * ]٢٣: ص[}  َواِح : فقـــــــد ورد فـــــــي الصـــــــحيحأمـــــــا الت

ـــــي نـََفْرنـــــا أوكلمـــــا" ـــــفَ  اهللا َســـــِبيلِ  ِف ـــــهُ  أَحـــــُدُهمْ  َتَخّل ـــــْيسِ  َكَنِبيـــــبِ  نَِبيـــــبٌ  ل  التّـ

 نكلــــت إالّ  أَحــــِدهمْ  علــــى أْقــــِدرُ  َال  َواهللا!  اللَّــــَبِن؟ ِمــــنَ  الَكْثبــــةَ  إْحــــَداُهنَّ  َمــــَنحَ 

ـــن جـــابر عـــن) د م حـــم(". بـــه ـــي عـــن) م( ســـمرة ب ـــز أيضـــا*  .ســـعيد أب : والعن

ــــونَ " ــــَلةً  أربـَُع ــــنَّ  َخْص ــــةُ  أْعالُه ــــزِ  ِمْنَح ــــلُ  َال  الَعْن ــــدٌ  يـَْعَم ــــَلةٍ  ِعْب ــــاءَ  ِمْنهــــا ِبَخْص  رَج

َعـــــاَلى اهللا أْدَخَلـــــهُ  إالَّ  ُمَوُعوِدهـــــا وَتْصـــــِديقَ  َثواِبهـــــا  عـــــن) د خَ (". الَجنَّـــــة ِبهـــــا تـَ

  .عمرو ابن

 ُمتَـَعلِّـــــقٌ  َواْلَمْجـــــُرورُ  اْلَجـــــارُّ ، و "اللَّـــــهِ  بِاْســـــمِ ": وفـــــي لفـــــظ ))علـــــى اســـــم اهللا((

 .اللَّهِ  بِاْسمِ  قَاِئًال : َأيْ ، ِبَمْحُذوفٍ 
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: َعــــْن ُجبَـْيــــِر بْــــِن ُمْطِعــــٍم َعــــْن النَّبِــــيِّ صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قَــــالَ  - ١٢

 )، صحيححم. (»ُكلُّ أَيَّاِم التَّْشرِيِق َذْبحٌ «

ــــن مطعــــمٍ (( ــــر ب ــــِن عــــدي ))جبي ــــوفلى  ب ممــــن حســــن ، صــــحابىالالقرشــــى الن

ــــــيوفــــــي صــــــحيح *  .ســــــيد، حلــــــيم، وقــــــور، نســــــابة، إســــــالمه مــــــن  داود أب

ــــوْ «: بَــــْدرٍ  ِألَُســــاَرى قَــــالَ : حــــديث جبيــــر ــــمُ  َكــــانَ  َل ــــنُ  ُمْطِع  ثُــــمَّ  َحي�ــــا، َعــــِديٍّ  ْب

نَــــى َهــــُؤَالءِ  ِفــــي َكلََّمنِــــي نَــــى" َســــمَّاُهمْ  َوِإنََّمــــا. * »لَــــهُ  َألَْطَلْقــــتُـُهمْ  النَّتـْ  ِإمَّــــا "نـَتـْ

ـــــــنْ  اْلَحاِصـــــــلِ  ِلرِْجِســـــــِهمُ  ـــــــرِِهمْ  ِم ـــــــى ُكْف ـــــــلِ  َعَل ـــــــهِ  اْلُمَشـــــــارَ  ِألَنَّ  َأوْ ، التَّْمِثي  ِإلَْي

ــــَدانـُُهمْ  ــــيَـُفُهمُ  أَْب ــــاةُ  َوِج ــــي اْلُمْلَق ــــبِ  ِف ــــْدرٍ  َقِلي ــــه اهللا صــــلى قــــال وإنمــــا. * َب  علي

 عليــــه اهللا صــــلى أنــــه وهــــي، يــــد عنــــده للمطعــــم كانــــت ألنهــــا كــــذلك وســــلم

 عـــــن المشـــــركين وذب، الطـــــائف مـــــن رجـــــع لمـــــا جـــــواره فـــــي دخـــــل وســـــلم

ـــــي ـــــه اهللا صـــــلى النب ـــــه فأحـــــب، وســـــلم علي ـــــا كـــــان إن أن ـــــأه حي  عليهـــــا فكاف

  .الحديث لهذا الراوي جبير والد هو المذكور والمطعم، بذلك

ــــــا)) كــــــل(( ــــــي وهــــــو المــــــراد هن ــــــى حقيق ــــــه معن ــــــي الكــــــالم( ل : فاألصــــــل ف

 ُكـــــلَّ  تُـــــَدمِّرُ {: قـــــال تعـــــالى. كثيــــر: ، ولـــــه معنـــــى غيـــــر حقيقـــــي أي)الحقيقــــة

ـــــْيءٍ  ـــــَبُحوا رَبـَِّهـــــا بِـــــَأْمرِ  َش ، ]٢٥: األحقـــــاف[}  َمَســـــاِكنُـُهمْ  ِإالَّ  يـُـــــَرى َال  فََأْص

نَـــاهُ  اْألَْرضِ  ِفـــي لَـــهُ  َمكَّنَّـــا ِإنـَّــا{: وفـــي ذي القـــرنين  َســـَبًبا َشـــْيءٍ  ُكـــلِّ  ِمـــنْ  َوآتـَيـْ

ــــــى توصــــــله وســــــيلة: أي ]٨٤: الكهــــــف[}  ــــــك إل ــــــذي الشــــــيء ذل  أراده ال

ــــْدتُ  ِإنِّــــي{: ، وفــــي بلقــــيسوقوعــــه وقــــدرنا ــــَرَأةً  َوَج ــــمْ  اْم ــــتْ  َتْمِلُكُه ــــنْ  َوُأوتَِي  ِم

ــــالَ {: ، وقــــال]٢٣: النمــــل[}  َشــــْيءٍ  ُكــــلِّ  ــــا َق  َشــــْيءٍ  ُكــــلَّ  َأْعَطــــى الَّــــِذي رَبـَُّن
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 يحتـــــاجون شـــــيء كـــــل خلقـــــه أعطـــــى: أي ]٥٠: طـــــه[}  َهـــــَدى ثُـــــمَّ  َخْلَقـــــهُ 

  .له

ـــــــْمس ِفـــــــي َوبســـــــطه دهيـــــــقدت: مـــــــن تشـــــــريق اللحـــــــم، أي)) التشـــــــريق((  الشَّ

  .ليجفّ 

 .الحرج ونفي التوسعة به أراد: الطيبي قال ))ذبح التشريق أيام كل((

 يـَـــْومُ  َوِهـــيَ  َذبْـــٍح، أَيـَّــامُ  ُكلََّهـــا التَّْشـــرِيقِ  أَيـَّــامَ  َأنَّ  َعلَـــى بِاْلَحـــِديثِ  ُاْســـُتِدلَّ  َوقَـــدْ 

  .بـَْعَدهُ  أَيَّامٍ  َوَثَالثَةُ  النَّْحرِ 

ــــــَالمُ  َعَلْيــــــهِ  َعِلــــــيٍّ  َعــــــنْ  اْلَهــــــْديِ  ِفــــــي ُرِويَ  ــــــْومُ  النَّْحــــــرِ  أَيَّــــــامُ : قَــــــالَ  أَنَّــــــهُ  السَّ  يـَ

ــــَوِويُّ  َحَكــــاهُ  وََكــــَذا. بـَْعــــَدهُ  أَيَّــــامٍ  َوَثَالثَــــةُ  اْألَْضــــَحى ، ُمْســــِلمٍ  َشــــْرحِ  ِفــــي َعْنــــهُ  النـَّ

ـــاهُ  ـــرِ  َعـــنْ  أَْيًضـــا َوَحَك ـــنِ  ُجبَـْي ـــنِ  ُمْطِعـــمٍ  ْب  اْلَبْصـــِريِّ  َواْلَحَســـنِ  َوَعطَـــاءَ  َعبَّـــاسٍ  َواْب

ـــــامِ  َأْهـــــلِ  َفِقيـــــهِ  اْألََســـــِديِّ  ُموَســـــى بْــــنِ  َوُســـــَلْيَمانَ  اْلَعزِيـــــزِ  َعْبـــــدِ  بْـــــنِ  َوُعَمــــرَ   الشَّ

ــــــولٍ  ــــــاِفِعيِّ ( َوَمْكُح ــــــاِحبُ  َوَحَكــــــاهُ . الظَّــــــاِهِريِّ  َوَداُود )َوالشَّ  َعــــــنْ  اْلَهــــــْديِ  َص

  .اْلُمْنِذرِ  َواْبنِ  َواْألَْوزَاِعيِّ  َعطَاءَ 

ــــالَ  ُــــو( َوَق ــــةَ  أَب ــــكٌ  َحِنيَف ــــدُ  َوَماِل ــــتَ  إنَّ : )َوَأْحَم ــــذَّْبحِ  َوْق ــــْومُ  ال ــــانِ  النَّْحــــرِ  يـَ  َويـَْوَم

  . بـَْعَدهُ 

ــــالَ  ــــَوِويُّ  َق ــــَذا َوُرِويَ : النـَّ ــــنْ  َه ــــرَ  َع ــــنِ  ُعَم ــــهُ  اللَّــــهُ  َرِضــــيَ  اْلَخطَّــــابِ  ْب ــــيٍّ  َعْن  َوَعِل

ــــهِ  ــــَالمُ  َعَلْي ــــنِ ، )كــــذا فــــي النيــــل( السَّ ــــرَ  َواْب َــــسٍ  ُعَم ــــنُ  َوَحَكــــى* . َوأَن ــــيِّمِ  اْب  اْلَق

ـــْولُ  ُهـــوَ : َقـــالَ  أَنَّـــهُ  َأْحَمـــدَ  َعـــنْ  ـــرِ  قـَ  َصـــلَّى اللَّـــهِ  َرُســـولِ  َأْصـــَحابِ  ِمـــنْ  َواِحـــدٍ  َغْي

ـــــهِ  اللَّـــــهُ  ـــــَرمُ  َوَرَواهُ . َوَســـــلَّمَ  َعَلْي ـــــنِ  َعـــــنْ  اْألَثـْ ـــــهُ  َحَكـــــاهُ  وََكـــــَذا، اسٍ َعبَّـــــ اْب  ِفـــــي َعْن

  . َوالنَّاِصرُ  اْلَهاَدِويَّةُ  َذَهَبتْ  َوِإلَْيهِ ، اْلَبْحرِ 
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  . َخاصَّةً  النَّْحرِ  يـَْومُ  َوقْـَتهُ  إنَّ : ِسيرِينَ  اْبنُ  َوقَالَ 

ــــنُ  َســــِعيدُ  َوقَــــالَ  ــــنُ  َوَجــــاِبرُ  ُجبَـْيــــرٍ  ْب ــــدٍ  ْب ــــْومُ  َوقْـَتــــهُ  إنَّ : زَْي  ِألَْهــــلِ  فـََقــــطْ  النَّْحــــرِ  يـَ

 .اْلُقَرى ِألَْهلِ  التَّْشرِيقِ  َوأَيَّامُ ، اْألَْمَصارِ 

ــــــاضٌ  اْلَقاِضــــــي َوَحَكــــــى ــــــنْ  ِعَي ــــــضِ  َع ــــــاءِ  بـَْع ــــــهُ  َأنَّ  اْلُعَلَم ــــــي َوقْـَت ــــــعِ  ِف  ِذي َجِمي

ــــــــــةِ  ، اْألَوَّلُ  اْلَمــــــــــْذَهبُ  َأْرَجُحَهــــــــــا، َمــــــــــَذاِهبَ ) ٥( َخْمَســــــــــةُ  فـََهــــــــــِذهِ  ،اْلِحجَّ

  . بـَْعًضا بـَْعُضَها يـَُقوِّي َوِهيَ ، اْلَبابِ  ِفي اْلَمْذُكورَةِ  ِلْألََحاِديثِ 

ـــُقوطِ  َغايَـــةِ  ِفـــي ِبَجـــَوابٍ  اْلَبْحـــرِ  َصـــاِحبُ  َذلِـــكَ  َعـــنْ  َأَجـــابَ  َوقَـــدْ  : فـََقـــالَ  السُّ

ـــــرٍ  َحـــــِديثَ  يـَْعِنـــــي( بِـــــهِ  يـَْعَمـــــلْ  لَـــــمْ : قـُْلَنـــــا" ـــــَحابَةِ  ِمـــــن َأَحـــــدٌ ) ُجبَـْي  َوقَـــــدْ !" الصَّ

ـــْولُ  أَنَّـــهُ  َعَرْفـــت ـــن َجَماَعـــةٍ  قـَ ـــَحابَِة، ِم ـــى الصَّ ـــْركِ  ُمَجـــرَّدَ  َأنَّ  َعَل ـــَحابَةِ  تـَ ـــنْ  الصَّ  ِم

ُهمْ  َتْصرِيحٍ  َغْيرِ    . قَاِدًحا يـَُعدُّ  َال  اْلَجَوازِ  ِبَعَدمِ  ِمنـْ

 اْآلتِــــي اْلَحـــِديثُ  الرَّابِـــعِ  اْليَــــْومِ  ِفـــي الـــذَّْبحِ  ِمـــنْ  َمنَـــعَ  َمـــنْ  بِـــهِ  َجـــاءَ  َمـــا َوَأَشـــفُّ 

ــــْوقَ  اْألََضــــاِحيِّ  ُلُحــــومِ  ادَِّخـــــارِ  َعــــنْ  النـَّْهــــيِ  ِفــــي  َدلِيـــــلٌ  ِفيــــهِ : قَــــاُلوا ثَـــــَالٍث، فـَ

ـــى ـــذَّْبحِ  أَيَّـــامَ  َأنَّ  َعَل ـــةٌ  ال ـــْط، َثَالَث ـــوزُ  َال  ِألَنَّـــهُ  فـََق ـــذَّْبحُ  َيُج ـــي ال ـــتٍ  ِف ـــوزُ  َال  َوْق  َيُج

 َوقَــــدْ . * الــــذَّْبحِ  َوْقــــتِ  خَ َنْســــ َيْســــتَـْلزِمُ  َال  اْألَْكــــلِ  َتْحــــرِيمِ  َوَنْســــخُ  اْألَْكــــُل، ِفيــــهِ 

 ِألَنَّ  فـََقــــْط؛ َثَالثَــــةٌ  الــــذَّْبحِ  أَيـَّــامَ  َأنَّ  َعَلــــى يَــــُدلُّ  َال  بِأَنَّــــهُ  اْلَقـــيِّمِ  ابْــــنُ  َعْنــــهُ  َأَجـــابَ 

ـــَؤخِّرَ  َأنْ  الـــذَّاِبحِ  نـَْهـــيِ  َعَلـــى َدلِيـــلٌ  اْلَحـــِديثَ  ـــْوقَ  َشـــْيًئا يـُ ـــْومِ  ِمـــنْ  أَيَّـــامٍ  َثَالثَـــةِ  فـَ  يـَ

ــــرَ  فـَلَــــوْ  َذْبِحــــِه، نَــــهُ  َمــــا اِالدَِّخــــارُ  لَــــهُ  َلَجــــازَ  الثَّالِــــثِ  اْليَـــــْومِ  إلَــــى الــــذَّْبحَ  َأخَّ  بـَيـْ

  . أَيَّامٍ  َثَالثَةِ  َوبـَْينَ 

  .موثقون رجاله: الهيثمي قال ))صحيح((
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ــــنْ  ُرِويَ : وقــــال صــــاحب الهــــدي ــــْينِ  ِم ــــْينِ  َوْجَه  اْآلَخــــرَ  َأَحــــُدُهَما َيُشــــدُّ  ُمْخَتِلَف

ـــنْ   أَيـَّــامِ  وَُكـــلُّ  َمْنَحـــٌر، ِمنًـــى ُكـــلُّ «: قَـــالَ  أَنـَّــهُ  َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى النَّبِـــيِّ  َع

ــــحٌ  التَّْشــــرِيقِ  ــــنْ  َوُرِويَ . »َذْب ــــِديثِ  ِم ــــرِ  َح ــــنِ  ُجبَـْي ــــمٍ  ْب ــــاعٌ  َوِفيــــهِ  ُمْطِع ــــنْ . اْنِقَط  َوِم

ــــنِ  ُأَســــاَمةَ  َحــــِديثِ  ــــدٍ  ْب ــــالَ ، َجــــاِبرٍ  َعــــنْ  َعَطــــاءَ  َعــــنْ  زَْي ــــنُ  يـَْعُقــــوبُ  َق : ُســــْفَيانَ  ْب

 .َمْأُمونٌ  ثَِقةٌ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلِ  ِعْندَ  زَْيدٍ  ْبنُ  ُأَساَمةُ 

  

ـــــــْوم : َعـــــــْن نَـــــــاِفٍع َأنَّ ابْـــــــَن ُعَمـــــــَر قَـــــــالَ  - ١٣ اْألَْضـــــــَحى يـَْوَمـــــــاِن بعـــــــد يـَ

  )مثله بلغني عن عليّ : ، وقالطأ، موقوفا. (اْألَْضَحى

ــــدئ : قــــال العلمــــاء ــــد يبت ــــد صــــالة العي ، ومــــن )صــــالهالمــــن (وقتهــــا مــــن بع

بعــــد طلــــوع الشــــمس يــــوم األضــــحى بمقــــدار مــــا يتســــع لــــركعتين وخطبتــــين 

  ).لمن لم يصلها(

  .ثالثة: أيام الذبح أربعة على الصحيح، وقيل: وقال الراجحي

ــــافع(( ــــي الصــــحيح)) ن ــــمِّ  الَ : "هــــذا اســــم مكــــروه ال محــــرم، فف ــــكَ  ُتَس  ُغَالَم

ـــــــــاراً  َوالَ  رَبَاحـــــــــاً  ـــــــــح َوالَ  َيَس ـــــــــا وال أفل قـــــــــال *  .ســـــــــمرة عـــــــــن) م د(". نافع

ــــــاوي ــــــه والنهــــــي: المن ــــــدليل، للتحــــــريم ال للتنزي ــــــر ب ــــــي أراد: مســــــلم خب  النب

ــــــه اهللا صــــــلى ــــــى علي ــــــه وعل ــــــل يســــــمى أن ينهــــــي أن وســــــلم آل  وببركــــــة بمقب

، تحـــــريم نهـــــي عنـــــه ينهـــــى أن أراد أي، ســــكت ثـــــم وبنـــــافع وبيســـــار وبــــأفلح

ـــــد وإال ـــــه النهـــــي صـــــدر فق ـــــى عن ـــــا. * الكراهـــــة وجـــــه عل  النبـــــي تســـــمية وأم

ــــه اهللا صــــلى ــــه علي ــــه وســــلم وآل ــــان األســــماء بتلــــك موالي  الو . * الجــــواز فلبي

 وســـــرور كمبـــــارك: معناهـــــا فـــــي مـــــا بهـــــا يلحـــــق بـــــل، بهـــــا الكراهـــــة تخـــــتص
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 عليــــه نــــص كمــــا يكرهــــه كالمــــا يســــمع أن إلــــى يــــؤدي: ألنــــه، وخيــــر ونعمــــة

، المحــــل ذلــــك فــــي الـــرد ذلــــك يوجــــد ال أي" ؟هــــو أثـــم تقــــوم فانــــك" بقولـــه

 األســــماء هـــذه بأحـــد مســــمى واحـــد عـــن أنــــت ســـألت إذا يعنـــي، ال: فتقـــول

، ال: الجـــواب فـــي يقـــول؟ فيـــه يكـــن لـــم أو كـــذا مكـــان فـــي هـــو هـــل: فقلـــت

 أفلــــح يكــــون وقــــد: ، وألنــــهالمكــــروه النطــــق بــــاب فــــي ويــــدخل، بــــه فيتطيــــر

. فيهـــا لـــيس بمـــا الـــنفس تزكيـــة مـــن فيكـــون، مبـــارك غيـــر ومبـــارك، أفلـــح غيـــر

  .واهللا أعلم

مالـــــك عـــــن نـــــافع عـــــن : مـــــن السلســـــالت الذهبيـــــة)) ابـــــن عمـــــرنـــــافع أن ((

  .ابن عمر

ــــــي(( ، والســــــند بــــــه ضــــــعيف إذ هــــــو منقطــــــع "بالغــــــاً "هــــــذا يســــــمى )) بلغن

ــــال  .األوصــــال ــــونيق ــــا وكــــلُّ : "البيق ــــم َم ــــال يـَتَِّصــــلْ  ْل ــــَناُدهُ ..  ِبَح ــــعُ  إْس َقِط  ُمنـْ

  ".األْوصالِ 

 ]ـــــعَ ]: مســـــألة ـــــَالفُ  َوَق ـــــي اْلِخ ـــــِحَيةِ  َجـــــَوازِ  ِف ـــــي التَّْض ـــــاِلي ِف  أَيـَّــــامِ  لََي

  .الذَّْبحِ 

 .َكَراَهةٍ  َمعَ  َيُجوزُ  إنَّهُ : )اْلُجْمُهورُ ( فـََقالَ 

 إنَّــــهُ : َأْحَمــــدَ  َعــــنْ  َوِرَوايَــــةٍ  َأْصــــَحاِبهِ  َوَعامَّــــةِ  َعْنــــهُ  اْلَمْشــــُهورِ  ِفــــي) َمالِــــكٌ ( َوقَــــالَ 

  . َلْحمٍ  َشاةَ  َيُكونُ  َبلْ ، ُيْجِزئُ  َال 

ْجــــــَزاءِ  ِبَعــــــَدمِ  اْلَقــــــْولَ  َأنَّ  َيْخَفــــــى َوَال : قــــــال الشــــــوكاني ــــــاجُ  َوبِاْلَكَراَهــــــةِ  اْإلِ  َيْحَت

ــــــى ــــــٍل، إَل ــــــرَّدُ  َدلِي ــــــرِ  َوُمَج ــــــي "اْألَيَّــــــامِ " ِذْك ــــــِديثِ  ِف ــــــابِ  َح ــــــى َدلَّ  َوِإنْ ، اْلَب  َعَل

ــــاِلي إْخــــَراجِ  ــــومِ  اللََّي ــــبِ  ِبَمْفُه ــــنَّ ، اللََّق ــــنْ  بِاْألَيَّــــامِ  التـَّْعِبيــــرَ  َلِك ــــوعِ  َع  اْألَيَّــــامِ  َمْجُم



 
 

٣٤ 
 

ـــــاِلي ـــــَداَولٌ  َمْشـــــُهورٌ ، َواْلَعْكـــــس، َواللََّي ـــــْينَ  ُمَت ـــــلِ  بـَ ـــــةِ  َأْه ـــــاَدرُ  َيَكـــــادُ  َال ، اللَُّغ  يـََتَب

ُرهُ  ْطَالقِ  ِعْندَ  َغيـْ  .اْإلِ

ــــا*  ــــا َوَأمَّ ــــيُّ  َأْخَرَجــــهُ  َم ــــنْ  الطَّبَـَراِن ــــنِ  َع ــــهِ  اللَّــــهُ  َصــــلَّى أَنَّــــهُ  َعبَّــــاسٍ  اْب ــــلَّمَ  َعَلْي  َوَس

 َوُهــــوَ  اْلَخبَــــائِِريُّ  َســــَلَمةَ  بْــــنُ  ُســــَلْيَمانُ  إْســــَناِدهِ  َفِفــــي، لَــــْيًال  الــــذَّْبحِ  َعــــنْ  نـََهــــى

ــــُروكٌ ( ــــَرهُ ، )َمتـْ ــــدُ  َوذََك ــــنْ  اْلَحــــقِّ  َعْب ــــنِ  َعَطــــاءِ  َحــــِديثِ  ِم  َوِفيــــهِ ، ُمْرَســــًال  َيَســــارٍ  ْب

ــــرُ  ــــنُ  ُمَبشِّ ــــدٍ  ْب ــــوَ  ُعبَـْي ــــُروٌك، أَْيًضــــا َوُه ــــي َمتـْ ــــيّ  َوِف َهِق ــــنْ  اْلبَـيـْ ــــيَ : "اْلَحَســــنِ  َع  نُِه

ــــيَغةُ  َكانَــــتْ  َوِإنْ  َوُهــــوَ ، "بِاللَّْيــــلِ  َواْألَْضــــَحى، َوَحَصــــاِدهِ  اللَّْيــــلِ  ُجــــَذاذِ  َعــــنْ   الصِّ

  .ُمْرَسلٌ ، لِلرَّْفعِ  ُمْقَتِضَيةً 

إذ ال فخالصـــــة الكـــــالم أن الـــــذبح لـــــيال جـــــائز بـــــال كراهـــــة، : قـــــال العربـــــي

إن كـــــان الحكمـــــة : دليـــــل علـــــى المنـــــع وال علـــــى الكراهـــــة، لكـــــن قـــــد يقـــــال

ــــيال مكروهــــا مــــن الــــذبح بالمصــــلى أن يكــــون بمــــرأى فقــــراء،  ــــذبح ل صــــار ال

  .بهذا اإلعتبار، واهللا أعلم وعلمه أتم

  

 ]مكان الذبح((] ٦((  

َكــــاَن النَِّبــــيُّ َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْيــــِه َوَســــلََّم يَــــْذَبُح : َعــــِن ابْــــِن ُعَمــــَر قَــــالَ  - ١٤

  )خ د ن جه(. َويـَْنَحُر بِاْلُمَصلَّى

ِفيــــِه اْســــِتْحَباُب َأْن َيُكــــوَن الــــذَّْبُح َوالنَّْحــــُر بِاْلُمَصــــلَّى َوُهــــَو : قــــال الشــــوكاني

ِفــــي َذلِــــَك َأْن َيُكــــوَن ِبَمــــْرَأى ِمــــْن اْلُفَقــــَراِء فـَُيِصــــيُبوَن ِمــــْن  َواْلِحْكَمــــةُ اْلَجبَّانَــــُة، 

  .َلْحِم اْألُْضِحيَّةِ 
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ويجــــوز الــــذبح فــــي البيــــوت علــــى ظــــاهر الحــــديث : قــــال أبــــو زيــــدان العربــــي

  .بعد هذا اآلتي

ـــــن عمـــــر(( ـــــي الصـــــحيح)) اب ـــــه أفضـــــلهم، وف : إذا أطلـــــق فهـــــو عبـــــد اهللا فإن

ـــد إن" ـــلٌ  اهللا عب ـــ صـــاِلحٌ  رَُج ـــرُ  كـــانَ  وْ ل ـــالةَ  ُيْكِث ـــنَ  الصَّ ـــل ِم  عـــن) هــــ ق(". اللي

ــــــنهم شــــــاب شــــــرب . حفصــــــة ولعمــــــر عليــــــه الســــــالم مــــــن األوالد كثيــــــٌر، م

  .الخمر فجلده عمر حتى مات رحمه اهللا، واهللا أعلم

  .هو التذكية بإمرار السكين ونحوه على أعلى العنق ))يذبح((

العنــــــق وأعلــــــى أســــــفل : هــــــو التذكيــــــة بــــــالطعن فــــــي اللبــــــة وهــــــي ))ينحــــــر((

  .الصدر

ـــوان، لكـــن األفضـــل ـــر : والـــذبح والنحـــر جـــائزان فـــي كـــل حي النحـــر فـــي البعي

  .والذبح في غيره

ـــــذبح وينحـــــر(( ـــــه الصـــــالة والســـــالم ال )) ي ـــــي علي ـــــى أن النب ـــــه عل يســـــتدل ب

ـــــذبح الكـــــبش دائمـــــا فـــــي األضـــــحى،  ـــــا ينحـــــر الجـــــزوري وقـــــال . فهـــــو أحيان

ــــه: بعضــــهم ــــي األضــــحى إال الكــــبش فهــــو في ــــذبح ف ــــره ال ي . أفضــــل مــــن غي

  .واهللا أعلم

  .والمقبرة الصَّحَراء: الجبان)) الجبانة((

  

 َيْخطُـــُب، َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اهللاُ  َصـــلَّى النَّبِـــيَّ  َســـِمْعتُ : قَـــالَ  البَــــَراءِ  َعـــنِ  - ١٥

َقـــــالَ   نـَْرِجـــــعَ  ثُـــــمَّ  ُنَصـــــلَِّي، َأنْ  َهـــــَذا يـَْوِمَنـــــا ِمـــــنْ  نـَْبـــــَدأُ  َمـــــا َأوَّلَ  ِإنَّ «: فـَ

  )ق( »ُسنَّتَـَنا َأَصابَ  فـََقدْ  فـََعلَ  َفَمنْ ، فـَنَـْنَحرَ 
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مـــات و شـــهد أحـــدًا وســـي أبـــو الطفيـــل، ابـــن عـــازب األنصـــاري األ)) ءالبـــرا((

 معـــــرور بـــــن البـــــراءوهـــــو غيـــــر *  .ه بالكوفـــــة، رضـــــي اهللا عنـــــه وأرضـــــاه ٧٢

 وهـــــو، مالـــــه بثلـــــث أوصـــــى مـــــن وأول، القبلـــــة اســـــتقبل مـــــن أول: الخزرجـــــي

ــــم مــــن أّول، و العقبــــة ليلــــة النقبــــاء أحــــد  حــــين العقبــــة ليلــــة النقبــــاء مــــن تكل

ـــــيَ  ـــــولُ  َلِق ـــــلَّى - اللَّـــــهِ  َرُس ـــــهِ  اللَّـــــهُ  َص ـــــلَّمَ  َعَلْي ـــــن الســـــبعون - َوَس  األنصـــــار م

: وقــــال عليــــه وأثنــــى اهللا فحمــــد البــــراء فقــــام، النقبــــاء مــــنهم وأخــــذ فبــــايعوه

ـــه وحبانـــا بمحمـــد أكرمنـــا الـَّــِذي هللا الحمـــد"  وآخـــر أجـــاب مـــن أّول فكنـــا، ب

! والخــــزرج األوس معشــــر يــــا. وأطعنــــا وســــمعنا ورســــوله اهللا فأجبنــــا دعــــا مــــن

 بالشــــكر والمــــوازرة والطاعــــة الســــمع أخــــذتم فَــــِإن، بدينــــه اهللا أكــــرمكم قــــد

  .جلس ثم. "ورسوله اهللا فأطيعوا، ]كذا في الطبقات[

 بْــــنِ  النـُّْعَمــــانِ  َعــــنْ : هــــذا أقــــوى صــــيغ األداء، وفــــي الصــــحيحين)) ســــمعت((

ُهَمـــا اللَّـــهُ  َرِضـــيَ  َبِشـــيرٍ   وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اللَّـــهِ  َرُســـولَ  َســـِمْعتُ : قَـــالَ  َعنـْ

" بـَــــــــيِّنٌ  اْلَحــــــــَاللَ  ِإنَّ ": ُأُذنـَْيــــــــهِ  ِإلَــــــــى بِِإْصــــــــبَـَعْيهِ  النـُّْعَمــــــــانُ  َوَأْهــــــــَوى، يـَُقــــــــولُ 

  .الحديث

: خطيـــــــب، والجمـــــــع: والفاعـــــــل. مـــــــن الُخطبـــــــة، ال الِخطبـــــــة)) يخطـــــــب((

، فـــــافهم هـــــذا وال يخطـــــئ )الِخطبـــــة مــــن(، وُخطّـــــاب )مـــــن الُخطبـــــة(خطبــــاء 

  .قلمك فيه

 بحــــذف" نصــــلي هــــذا يومنـــا فــــي: "الروايــــات بعـــض فــــي وقــــع)) نصـــلي أن((

اســــم ( ييــــدِ عَ مُ بالْ  تســــمع" مثــــل هــــو: فقــــال الكرمــــاني شــــرح وعليهــــا، "أن"

  .المصدر منزلة الفعل تنزيل على وهو، "تراه أن من خير) رجل
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ــــل التــــي باالصــــطالح الســــنة ال، الطريقــــة هنــــا بالســــنة المــــراد)) تناســــنّ ((  تقاب

ـــدب أو للوجـــوب تكـــون أن مـــن أعـــم والطريقـــة، الوجـــوب ـــم فـــإذا، للن  يقـــم ل

  . الندب بقي الوجوب على دليل

  

 ]طريقة الذبح الشرعي((] ٧(( 

 ثُــــمَّ : قَــــالَ  وســــلم عليــــه اهللا صــــلى النَِّبــــيّ  َحــــجّ  ِصــــَفة ِفــــي َجــــاِبرٍ عــــن  -٦

ــــِدِه، َبَدنَــــةً  َوِســــتِّينَ  َثَالثًــــا فـََنَحــــرَ  اْلَمْنَحــــرِ  إلَــــى اْنَصــــَرفَ   َأْعطَــــى ثُــــمَّ  بَِي

 )حم م(. َغبَـرَ  َما فـََنَحرَ  َعِلي�ا

ــــَوِويّ  قَــــالَ   مــــن جمــــل علــــى ُمْشــــَتمل َعِظــــيم َحــــِديث َهــــَذا َجــــابر َحــــِديث: النـَّ

ِــــــد ــــــد مهمــــــات مــــــن ونفــــــائس اْلَفَوائ ــــــوَ ، اْلَقَواِع ــــــَراد مــــــن َوُه ــــــن ُمســــــلم َأفْـ  َع

  .الُبَخاِريّ 

 َوألــــفا، َوَأْكثــــُرو  اْلِفْقــــه مــــن ِفيــــهِ  َمــــا علــــى النَّــــاس تكلــــم َوقــــد: الَقاِضــــي قَــــالَ 

) ٥٠( َوخمســــين نيفــــا اْلِفْقــــه مــــن ِفيــــهِ  َوخــــرج، َكِبيــــرا ُجــــْزء اْلُمْنــــذر بــــنا ِفيــــهِ 

ــــَذا علــــى لــــزاد تقضــــى َولَــــو، نوعــــا فتكــــون مائــــة : أي[ .ِمْنــــهُ  َقرِيبــــا اْلعــــَدد َه

  ]نوعا فأكثر

وجــــــابر . فهــــــو جـــــابر بـــــن عبــــــد اهللا رضـــــي اهللا عنهمـــــاإذا أطلـــــق )) َجـــــاِبرٍ ((

ـــن ســـمرة رضـــي اهللا عنهمـــا أيضـــا، وآخـــر جـــابر بـــن عتيـــك رضـــي اهللا  آخـــر اب

  .عنه

قـــــد كتـــــب فيهـــــا الشـــــيخ األلبـــــاني والشـــــيخ الطريفـــــي  )) النَِّبـــــيّ  َحـــــجّ صـــــفة ((

  .كتابا مستقال
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ــــــْرتُ : "فــــــي الصــــــحيح جــــــاء)) اْلَمْنَحــــــرِ (( ــــــا َنَح ــــــى َهاُهَن ــــــا َوِمًن ــــــرٌ  ُكلَُّه ، َمْنَح

 هاهنــــا َوَوقـَْفـــتُ  َمْوِقــــفٌ  ُكلَُّهـــا َوَعَرفَــــةُ  َهاُهنَـــا َوَوقـَْفــــتُ ! رَِحـــاِلُكمْ  ِفــــي فَـــاْنَحُروا

، وهــــذا مــــن توســــعة الشــــريعة علــــى جــــابر عــــن) د م(". موقــــف كلهــــا وجمــــع

  .الناس والحمد هللا على الحنيفية السمحة

ـــا(( ـــتِّينَ  َثَالًث ـــةً  َوِس ـــه الصـــالة والســـالم، فقـــد )) َبَدَن ـــدّل علـــى عمـــره علي ـــه ي لعل

ـــى  ١٣بعـــث بعـــد أربعـــين ســـنة مـــن عمـــره، فســـكن مكـــة  ـــم هـــاجر إل عامـــاً، ث

ــــة  عيشــــة عــــاش فــــي جميعهــــا  أعــــوام ١٠فســــكنها ســــنة  ٥٣وهــــو ابــــن طاب

  .جهادية دعوية في سبيل اهللا تعالى

 املـــــك" : وفـــــي الصـــــحيح. يـــــدل علـــــى أن النحـــــر بيـــــده أفضـــــل ))بِيَـــــِدهِ ((

، )١/١/٤٤٤تـــــخ ( ". خيـــــر إلـــــى إال يـــــدك تبســـــط ال: روايـــــة وفـــــي ،"يـــــدك

 صــــدقة أن ووجهــــه: قــــال األلبــــاني ". نظــــر إســــناده وفــــي: " البخــــاري وقــــال

ــــو وهــــو هــــذا  أخرجــــه فقــــد بــــه يتفــــرد لــــم لكنــــه. ضــــعيف الســــمين معاويــــة أب

  .، فالحديث مقبول والحمد هللاطريقين من) ٨١٧( الطبراني

ـــى(( ـــّي عليـــه الســـالم، وفـــي الصـــحيحهـــذا مـــن  ))َعِلي�ـــا َأْعَط  يَـــا: "مناقـــب عل

 لَــــْيسَ  أَنَّــــهُ  ِإالَّ  ُموَســــى؟ ِمــــنْ  َهــــاُرونَ  ِبَمْنزِلَــــةِ  ِمنِّــــي َتُكــــونَ  َأنْ  تـَْرَضــــى َأَمــــا! َعِلــــيُّ 

ـــِدي ـــيٌّ  بـَْع ـــن) هــــ ت ق حـــم(". نَِب ـــال أيضـــا*  .ســـعد َع  بـَْعـــِدي كـــانَ  لَـــوْ : "وق

) طــــب( عـــامر بـــن عقَبــــة َعـــن) ك ت حـــم(". الَخطـَّــابِ  بْــــنَ  ُعَمـــرَ  َلَكـــانَ  نَبِـــيٌّ 

ــــن عصــــمة عــــن ــــك ب ــــهُ : "وقــــال أيضــــا*  .مال ــــيسَ  إن ــــاسِ  مــــنَ  ل ــــدٌ  الن ــــنَّ  أَح  أَم

 ُمتَِّخــــذاً  ُكْنــــتُ  ولــــوْ ، ُقحافَــــةَ  أبــــي ابــــن بكــــر أبــــي مــــن ومالــــه نفســــه فــــي َعَلــــيَّ 

، أْفَضـــل اِإلْســـَالمِ  ُخلـــةُ  وَلِكـــنْ ، َخِلـــيالً  بكـــر أبـــا التخـــذت خلـــيال النـــاسِ  مـــنَ 
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ــــرَ  الَمْســـِجدِ  َهــــَذا ِفــــي َخْوَخــــة كــــلَّ  َعنّــــي ُســـدُّوا  حــــم(!" بكــــر أبــــي َخْوَخــــةِ  َغيـْ

ــــــن عــــــن) خ ــــــاس اب ــــــالجميع رضــــــي اهللا عــــــنهم  .عب ــــــى هــــــداهم ف وهــــــدانا إل

  .آمين

يــــدل علــــى جــــواز الوكالــــة فــــي ذبــــح األضــــحية، وهــــي  ))َغبَـــــرَ  َمــــا فـََنَحــــرَ ((

ــــة مــــن الــــذبح بيــــد نفســــه،  ــــح أدنــــى منزل ويســــتحب لمــــن وّكــــل أن يشــــهد ذب

ـــــرَ  َيْشـــــَهْدنَ "أضـــــحيته، فهـــــو مـــــن بـــــاب  ) هــــــ ن خَ (" الُمـــــْؤِمِنينَ  َوَدْعـــــَوةَ  اْلَخيـْ

  .واهللا أعلم وعلمه أتم. ، إن شاء اهللاَعِطيَّة ُأم َعن

 

ـــــٍك رضـــــي اهللا عنـــــه -٧ َـــــِس بـــــِن َماِل ـــــه : َعـــــْن أَن ـــــيَّ صـــــلى اهللا علي َأنَّ النَِّب

ــــــــَرنـَْيِن، َوُيَســــــــمِّي، وســــــــلم َكــــــــاَن ُيَضــــــــحِّي ِبَكْبَشــــــــْيِن َأْمَلَحــــــــْيِن،  َأقْـ

ــــــى ِصــــــَفاِحِهَما ــــــُه َعَل ــــــُر، َوَيَضــــــُع رِْجَل ــــــظٍ . َوُيَكبـِّ ــــــي َلْف ــــــا : َوِف َذَبَحُهَم

ـــــِدهِ  ـــــظِ ) * الجماعـــــة. (بَِي ـــــِمينَـْينِ : َوِفـــــي َلْف ـــــَة ِفـــــي . * َس َوِألَبِـــــي َعَواَن

ـــــْينِ : »َصـــــِحيِحهِ « ـــــينِ . ثَِمينَـ : )م(َوِفـــــي َلْفـــــٍظ . * بِاْلُمثـَلَّثَـــــِة بَـــــَدَل السِّ

  .»ِبْسِم اللَِّه، َواللَُّه َأْكبَـرُ «: َويـَُقولُ 

  .واهللا أعلم. التسمية واجبة، والتكبير والدعاء سنة: قال العربي

أن يـــــدل علـــــى أن عـــــادة النبـــــي فـــــي األضـــــحية )) َكـــــاَن ُيَضـــــحِّي ِبَكْبَشـــــْينِ ((

ـــر الكـــبش كمـــا فهـــم مـــن حـــديث  ـــذبح "يضـــحي بـــالكبش، وقـــد يضـــحي بغي ي

  .ىوقد مض" وينحر بالمصلى

ــــالَ ) )َأْمَلَحــــْينِ (( ــــيُّ  َق ــــي: اْلِعَراِق ــــحِ  ِف ــــةُ  اْألَْمَل ــــَوالٍ ) ٥( َخْمَس  أَنَّــــهُ  َأَصــــحَُّها، َأقْـ

ــــُر، َوبـََياُضــــهُ  َوَســــَوادٌ  بـَيَــــاضٌ  ِفيــــهِ  الـَّـــِذي ــــَيضُ  ُهــــوَ : َوِقيــــلَ  َأْكثـَ  اْلَخــــاِلُص، اْألَبـْ
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. اهــــ ُحْمـــَرةٌ  يـَْعُلـــوهُ  اْألَْســـَودُ  ُهـــوَ : َوِقيـــلَ  َوَســـَواٌد، بـََيـــاضٌ  ِفيـــهِ  الَّـــِذي ُهـــوَ : َوِقيـــلَ 

ــــــِذهِ : قــــــال الســــــندي ــــــةٌ  َوَه ــــــي ).ال خمســــــة( َأْربـََع وهــــــو أفضــــــل : قــــــال العرب

 اهللا ِإلَــــــى أَحـــــبُّ  َعْفــــــراءَ  َدمُ : "األضـــــحية إذ النبـــــي يختــــــاره، وفـــــي الصـــــحيح

  .، وسيأتي إن شاء اهللاهريرة أبي عن) ك حم(". َسْوَداَوْينِ  ِمنْ 

ــــــَرنـَْينِ (( ــــــَرنُ ) )َأقْـ ــــــوَ  اْألَقْـ ــــــهُ  الَّــــــِذي ُه ــــــانِ  َل ــــــِدَالنِ  قـَْرَن األول (أو حســــــنان  ُمْعَت

ويــــدل الحــــديث علــــى أفضــــلية . )عبــــارة الســــيوطي، والثــــاني عبــــارة النــــووي

األقــــــرن فــــــي األضــــــحية، ونــــــاقص القــــــرن ال يضــــــّر فيهــــــا إذ ال أحــــــد يأكــــــل 

ـــــي لحمـــــه ـــــؤثر ف ـــــْرنِ  اْلَمْكُســـــورَةلكـــــن . القـــــرن ونقصـــــانه ال ي ـــــدَّاِخلِ  اْلَق  َال  ال

ـــــا التَّْضـــــِحَيةُ  َتُجـــــوزُ  ـــــنَ  الـــــذَّاِهبُ  َيُكـــــونَ  َأنْ  ِإالَّ ، ِبَه ـــــْرنِ  ِم ـــــَدارًا الـــــدَّاِخلِ  اْلَق  ِمْق

  .، كما قال المباركفوري، واهللا أعلمَيِسيًرا

 اْلُمْســــِلمُ «: هــــو واجــــب فــــي الــــذبح فيــــأثم بتركــــه، أمــــا حــــديث ))َوُيَســــمِّي((

ْلُيَســــمِّ , يَــــْذَبحُ  ِحــــينَ  ُيَســــمِّيَ  َأنْ  َنِســــيَ  فَــــِإنْ , اْســــُمهُ  َيْكِفيــــهِ  ، »لَِيْأُكـــــلْ  ثُــــمَّ , فـَ

ــــــي, الــــــدَّارَُقْطِنيُّ  َأْخَرَجــــــهُ ف ــــــدُ  ِإْســــــَناِدهِ  َوِف ــــــدَ  بــــــنُ  ُمَحمَّ  َوُهــــــوَ , ِســــــَنانٍ  بــــــنِ  يَزِي

ــــظِ  َضــــِعيفُ  َصــــُدوقٌ  ــــهُ . اْلِحْف ــــدُ  َوَأْخَرَج ــــرَّزَّاقِ  َعْب ــــَنادٍ  ال ــــى َصــــِحيحٍ  بِِإْس ــــنِ  ِإَل  اْب

  .إنه صحيح موقوفاً فقطْ : ، فالخالصةَعَلْيهِ  َمْوُقوفًا َعبَّاسٍ 

 مـــــا أهـــــمّ  مـــــن: "قـــــال اإلمـــــام النـــــووي فـــــي التســـــمية عنـــــد األكـــــل]: تنبيـــــه[

 األفضــــل أن فــــاعلم منهــــا، المجــــزئ وقــــدر التســــمية، صــــفة يعــــرف أن ينبغـــي

ــــــــرحمن اهللا بســــــــم: يقــــــــول أن ــــــــرحيم، ال ــــــــالَ  فــــــــإن ال  كفــــــــاه اهللا؛ ِبْســــــــمِ : ق

ــــــيقــــــال ". الســــــنة وحصــــــلت ــــــه م عليــــــه، هــــــذا ال يســــــلّ : العرب ــــــي علي إذ النب

ـــــا التســـــمية  ـــــل األكـــــل، ") بســـــم اهللا"قـــــول (الصـــــالة والســـــالم إنمـــــا عّلمن قب
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عنـــــده، وهكـــــذا ") بســـــم اهللا الـــــرحمن الـــــرحيم"قـــــول (ولــــم يعلمنـــــا البســـــملة 

  .في الذبح، واهللا أعلم

ـــــرُ (( فـــــإن التكبيـــــر مشـــــروع فـــــي مواجهـــــة األمـــــور الثقـــــال، كالصـــــعود  ))َوُيَكبـِّ

والحريـــــق، كمـــــا أنـــــه مشـــــروع فـــــي شـــــكر نعـــــم اهللا تعـــــالى، كمـــــا جـــــاء فـــــي 

 َأنْ  َأْرُجــــو ِإنِّــــي بَِيــــِدِه، نـَْفِســــي َوالَّــــِذي: "الصــــحيحين مــــن حــــديث أبــــي ســــعيد

ُــــوا ــــعَ  َتُكون ــــلِ  رُُب ــــا،"  الَجنَّــــةِ  َأْه ــــالَ  َفَكبـَّْرَن ــــو«: فـََق ــــوا َأنْ  َأْرُج ــــثَ  َتُكوُن ــــلِ  ثـُُل  َأْه

ــــو«: َقــــالَ فَـ  َفَكبـَّْرنَــــا، »الَجنَّــــةِ  ــــلِ  ِنْصــــفَ  َتُكونُــــوا َأنْ  َأْرُج . َفَكبـَّْرنَــــا »الَجنَّــــةِ  َأْه

 ثَمـــــانونَ ، َصـــــف) ١٢٠( ومائِـــــةُ  ِعْشـــــُرونَ  الَجنَّـــــةِ  أهـــــلُ : "وفـــــي الصـــــحيح* 

ــــنْ  ِمْنهــــا) ٨٠( ــــةِ  هــــِذهِ  ِم ــــونَ ، األمَّ ــــنْ ) ٤٠( وأْربَع ــــمِ  ســــائِرِ  ِم  ت حــــم(". األَُم

 وأبــــــي مســــــعود وابــــــن عبــــــاس ابــــــن عــــــن) طــــــب( بـَُريْــــــَدة َعــــــن) ك حــــــب هـــــــ

  .موسى

 فعــــل. جانبــــه وهــــي منهمــــا العنــــق صــــفحة ))َوَيَضــــُع رِْجَلــــُه َعَلــــى ِصــــَفاِحِهَما((

 اهللا إنّ : "وفــــي الصــــحيح. الذبيحــــة تهــــرب لــــئال وأمكــــن أثبــــت ليكــــون ذلــــك

ـــبَ  َتعـــالى ـــْيءٍ  كـــلِّ  علـــى اِإلْحســـانَ  َكَت ـــُتمْ  فَـــِإذا، َش ـــُنوا قـَتَـْل لَـــةَ  فَأْحِس  َوِإذا الِقتـْ

ْبَحـــــةَ  فَأْحِســـــنوا َذَبْحـــــُتمْ  ، وهـــــذا منـــــه أوس بـــــن شـــــداد عـــــن) ٤ م حـــــم(". الذِّ

  .واهللا أعلم

ـــا َكَســـْبُتمْ  َمـــا طَيِّبَـــاتِ  ِمـــنْ  أَْنِفُقـــوا{فإنـــه مـــن بـــاب  ))َســـِمينَـْينِ ((  َأْخَرْجنَـــا َوِممَّ

 .]٢٦٧: البقــــــرة[} تـُْنِفُقـــــونَ  ِمْنـــــهُ  اْلَخِبيـــــثَ  تـََيمَُّمـــــوا َوَال ، اْألَْرضِ  ِمـــــنَ  َلُكـــــمْ 

ـــــا الَمَســـــاِكينَ  ُتْطِعُمـــــوا الَ : "ونظيرهـــــا ، عائشـــــة عـــــن) حـــــم(". تَـــــْأُكُلونَ  الَ  ِممَّ

  .حديث حسن



 
 

٤٢ 
 

ـــــْينِ (( ـــــي الصـــــحيحينذوي ثمـــــن عـــــاٍل وغـــــالٍ )) ثَِمينَـ  الرِّقـــــابِ  أْفَضـــــلُ : "، وف

َفُســـــها ثََمنـــــاً  أْغَالهـــــا  حـــــم( َذر أبـــــي َعـــــن) هــــــ ن ق حـــــم(". أْهِلـــــهِ  ِعْنـــــدَ  وأنـْ

  .أمامة أبي عن) طب

  

 ]الدعاء عند الذبح((] ٨((  

ـــاعـــن  -٦ َه ـــَرنَ : مرفوعـــا َعاِئَشـــَة َرِضـــَي اللَّـــُه َعنـْ ـــَر ِبَكـــْبٍش َأقْـ ـــي ، َأَم َيَطـــأُ ِف

ـــَوادٍ  ـــَوادٍ ، َس ـــي َس ـــُرُك ِف ـــَوادٍ ، َويـَبـْ ـــي َس ـــُر ِف ـــهِ ، َويـَْنُظ ـــالَ ، لُِيَضـــحَِّي ِب : فـََق

ـــــالَ ، َذَبَحـــــهُ ثُـــــمَّ ، فََأْضـــــَجَعهُ ، ، ثُـــــمَّ َأَخـــــَذَها»اْشـــــَحِذي اْلُمْديَـــــةَ « : َوَق

ـــــدٍ ، ِبْســـــِم اللَّـــــهِ « ـــــٍد َوآِل ُمَحمَّ َوِمـــــْن ُأّمـــــِة ، اللَُّهـــــمَّ تـََقبَّـــــْل ِمـــــْن ُمَحمَّ

  ١١)م(. »ُمَحمَّدٍ 

 ســــن أي فــــي الضــــأن فحــــل: والكــــبش، إليــــه بــــه يــــؤتى بــــأن) )بكــــبش أمــــر((

  .أربع إذا: وقيل، أثنى إذا: فقيل، ابتدائه في واختلف، كان

أن : ، ومعنـــــى الجميـــــعســـــواد فـــــي ويمشــــي األرض يطـــــأ)) ســـــواد فـــــي يطــــأ((

 .أسود عينيه حول وما وبطنه قوائمه

                                                           
َرنـَْيِن َأْمَلَحْيِن : َعْن َجاِبٍر قَالَ   ١١ ْبِح َكْبَشْيِن َأقـْ َذَبَح النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم الذَّ

ِإنِّي وجهت َوْجهي للَّذي فطر السََّمَوات َواْألَْرَض َعَلى ِملَِّة «: موجئين فـََلمَّا وجههما قَالَ 

َراِهي َم َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ِإبـْ

للَِّه َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك َأَمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِميَن اللَُّهمَّ ِمْنَك َوَلَك َعْن ُمَحمٍَّد َوأُمَِّتِه ِبْسِم ا

ِبْسِم اللَِّه «: َذَبَح بَِيِدِه َوقَالَ ): حم د ت(حم د جه دي، َوِفي ِرَوايٍَة . »لَُّه َأْكبَـُر ُثمَّ َذَبحَ َوال

  )ضعيف. (»َواللَُّه َأْكبَـُر اللَُّهمَّ َهَذا َعنِّي َوَعمَّْن َلْم ُيَضحِّ من أمِتي
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ـــــــــة هلمـــــــــي(( ـــــــــًدى، وفـــــــــي ! الســـــــــكين هـــــــــاتي) )المدي ـــــــــة واحـــــــــد ُم والمدي

ـــــا: "الصـــــحيحين ـــــرُ  َأمَّ ـــــَدى الظُُّف ـــــن رافـــــع عـــــن) ٤ ق حـــــم(". الَحَبَشـــــةِ  َفُم  ب

 .خديج

وهــــــي مــــــن بــــــاب  زوجهــــــالوفيــــــه خدمــــــة المــــــرأة  .حــــــدديها)) اشــــــحذيها((

والمعـــــــروف، واختلـــــــف فـــــــي وجوبهـــــــا علـــــــى المـــــــرأة فـــــــي غيـــــــر اإلحســـــــان 

ــــــوءِ  َمَصـــــارِعَ  َتِقـــــي الَمْعـــــُروفِ  َصــــــَناِئعُ : "الجمـــــاع، لكـــــن فـــــي الصـــــحيح  السُّ

 فــــي المعــــروف أهــــل هــــم الــــدنيا فــــي المعــــروف وأهــــل، َواُلَهَلَكــــاتِ  َواآلفَــــاتِ 

ـــــس عـــــن) ك(". اآلخـــــرة ـــــا أن ـــــات أهـــــل ، فعســـــى اهللا أن يجعـــــل زوجاتن الحبيب

  .المعروف في الدنيا واآلخرة آمين

  

 ]طريقة نحر الناقة((] ٩(( 

: َعـــْن ابْـــِن ُعَمـــَر أَنَّـــُه أَتَـــى َعَلـــى رَُجـــٍل قَـــْد أَنَـــاَخ َبَدنـََتـــُه يـَْنَحُرَهـــا، فـََقـــالَ  -٧

َعثْـَها ِقَياًما ُمَقيََّدًة ُسنََّة ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم  )ق. (ابـْ

ـــــن عمـــــر( ـــــرحمن، وفـــــي ) اب ـــــو عبـــــد ال ـــــه أب ـــــنْ : )د(كنيت ـــــْرَوانَ  َع  اْألَْصـــــَفِر، َم

ـــــتُ : قَـــــالَ  ـــــنَ  رَأَْي َـــــاخَ  ُعَمـــــرَ  اْب ـــــهُ  أَن َلـــــِة، ُمْســـــتَـْقِبلَ  رَاِحَلَت ـــــولُ  َجَلـــــسَ  ثُـــــمَّ  اْلِقبـْ  يـَُب

ـــا، َه ـــتُ  ِإلَيـْ ـــا: فـَُقْل ـــا َي ـــدِ  أََب ـــرَّْحَمِن، َعْب ـــْيسَ  ال ـــدْ  أََل ـــيَ  َق ـــنْ  نُِه ـــَذا؟ َع ـــالَ  َه ـــى: َق  بـََل

َنــــكَ  َكــــانَ  فَــــِإَذا اْلَفَضــــاِء، ِفــــي َذلِــــكَ  َعــــنْ  نُِهــــيَ « ِإنََّمــــا ــــْينَ  بـَيـْ َلــــةِ  َوبـَ  َشــــْيءٌ  اْلِقبـْ

ـــَال  َيْســـتُـُركَ  ـــْأسَ  َف ـــرحمن، * . »َب ـــد ال ـــو عب ـــد اهللا بـــن مســـعود أيضـــا أب ـــة عب وكني

ــــي  ــــنْ ): خ(وف ــــي َع ــــٍل، أَِب ــــالَ  َواِئ ــــانَ : َق ــــدُ  َك ــــذَكِّرُ  اللَّــــهِ  َعْب ــــي النَّــــاسَ  ُي  ُكــــلِّ  ِف

ــــيسٍ خَ  ــــالَ  ِم ــــهُ  فـََق ــــلٌ  َل ــــا: رَُج ــــا َي ــــدِ  أََب ــــرَّْحَمنِ  َعْب ــــَوِدْدتُ  ال ــــا أَنَّــــكَ  َل َن ــــلَّ  ذَكَّْرتـَ  ُك
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ــــــْوٍم؟ ــــــالَ  يـَ ــــــا: َق ــــــي ِإنَّــــــهُ  َأَم ــــــنْ  يَْمنَـُعِن ــــــكَ  ِم  َوِإنِّــــــي ُأِملَُّكــــــْم، َأنْ  َأْكــــــَرهُ  أَنِّــــــي َذِل

 يـََتَخوَّلَُنــــــا َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصــــــلَّى النَّبِـــــيُّ  َكـــــانَ  َكَمــــــا بِاْلَمْوِعظَـــــِة، أََتَخـــــوَُّلُكمْ 

َنا السَّآَمةِ  َمَخاَفةَ  ِبَها،  ".َعَليـْ

ـــي آدم، كـــذا فـــي الوســـيط: الرجـــل) رجـــل( ـــالغ مـــن بن ـــذكر الب ـــه . ال وقـــرأت أن

ْبِلــــكَ  ِمــــنْ  َأْرَســــْلَنا َوَمــــا{: ال يســــمى رجــــال إال إذا بلــــغ أربعــــين، وربنــــا يقــــول  قـَ

  .]١٠٩: يوسف[}  اْلُقَرى َأْهلِ  ِمنْ  ِإلَْيِهمْ  نُوِحي رَِجاًال  ِإالَّ 

ــــة تنحــــر بقــــرة َأو نَاقَــــة: البدنــــة) بدنتــــه( ، لــــَذِلك يســــمنونها وََكــــانُوا قربانــــا ِبَمكَّ

  .والمراد هنا الناقة

ْســـــَماِعيِليِّ  ِرَوايَـــــةِ  ِفـــــي َوَوقَـــــعَ  قَائَِمـــــٍة، ِبَمْعنَـــــى َمْصـــــَدرٌ ) ِقَياًمـــــا(  اْنَحْرَهـــــا: "اْإلِ

  . "قَائَِمةً 

ــــةَ : َأيْ ) ُمَقيَّــــَدةً ( ــــلِ  َمْعُقوَل ــــةً  الرِّْج ــــى قَائَِم ــــا َعَل ــــيَ  َم ــــنْ  بَِق ــــا ِم ــــا قـََوائِِمَه ــــي َكَم  ِف

، مـــــن غيـــــر بيـــــان أي الرجـــــل ٣/٥٥٣ كـــــذا فـــــي الفـــــتح. (اْآلَخـــــرِ  اْلَحـــــِديثِ 

وقـــد عرفـــت مــــن الحـــديث الـــذي بعـــده أنهــــا الرجـــل اليســـرى لكــــن ) تعقـــل؟

  .الحديث مرسل

ـــــدٍ  ُســـــنَّةَ ( ْقـــــِديرُ  َأوْ  َكاِالْخِتَصـــــاِص، ُمْضـــــَمرٍ  ِبَعاِمـــــلٍ " ُســـــنَّةً " بَِنْصـــــبِ ) ُمَحمَّ : التـَّ

ــــــا ــــــدٍ  ُســــــنَّةَ  ُمتَِّبًع ــــــعُ  َوَيُجــــــوزُ ، ُمَحمَّ ــــــةِ  َوِفــــــي، الرَّْف  ُســــــنَّةُ  فَِإنَّــــــهُ ": اْلَحْربِــــــيِّ  ِرَواَي

 ."ُمَحمَّدٍ 

ـــــَدهُ  َواَلَّـــــِذي اْلَحـــــِديثِ  َهـــــَذا َوِفـــــي بِـــــلِ  َنْحـــــرِ  اْســـــِتْحَبابُ : بـَْع ـــــى اْإلِ ـــــَفةِ  َعَل  الصِّ

  . اْلَمْذُكورَةِ 
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ـــــنْ  ـــــا َيْســـــَتِوي: اْلَحَنِفيَّـــــةِ  َوَع ـــــةً  َنْحُرَه ـــــةً  قَائَِم ـــــي َوبَارَِك ـــــر  .اْلَفِضـــــيَلةِ  ِف لكـــــن خي

  .الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم

أحــــد أســــمائه عليــــه الصــــالة والســــالم الخمســــة، ولــــيس منهــــا فــــي ) محمــــد(

ـــــرآن إال محمـــــد وأحمـــــد،  ـــــي إنّ : "وفـــــي الصـــــحيحينالق ـــــة ِل : أْســـــماءٍ  َخْمَس

ــــدٌ  أَنـــا ، قَــــَدمي علــــى النّــــاسُ  ُيْحَشــــرُ  الّــــِذي: الحاِشــــرُ  َوأَنــــا، أْحَمــــد َوأَنــــا، محمَّ

ــــا ــــاِحي َوأَن ــــِذي: الَم ــــو ال ــــيَ  اهللا يَْمُح ــــرَ  ِب ــــا، الُكْف ــــبُ  َوأَن ــــك(". اْلعاِق  ت ق َمال

  .من ال نبي بعده: ، والعاقبمطعم بن جبير عن) ن

 َتْجَعلُـــوا َال {: ال يخـــالف قـــول ربنـــا" ســـنة محمـــد"قـــول ابـــن عبـــاس ] تنبيـــه[

ــــــاءَ  ــــــولِ  ُدَع ــــــَنُكمْ  الرَُّس ــــــُدَعاءِ  بـَيـْ ــــــا بـَْعِضــــــُكمْ  َك ــــــور[}  بـَْعًض ــــــإن ]٦٣: الن ، ف

  .المنهي عنه ما كان دعاًء له

ـــــدة[ ـــــنْ : األدبروى البخـــــاري فـــــي ] فائ ـــــدِ  َع ـــــرَّْحَمنِ  َعْب ـــــنِ  ال ـــــالَ  َســـــْعدٍ  ْب : َق

 أحــــب اذُْكــــرْ : رَُجــــلٌ  لَــــه فـََقــــالَ  ُعَمــــرَ  ابْــــنِ  رِْجــــلُ ) فتــــرت واســــترخت( َخــــِدَرتْ 

ـــي*  .محمـــد: فقـــال، إليـــك النـــاس ـــة: قـــال العرب ـــا محمـــد: وفـــي رواي وهـــو . ي

ــــــه، فالحــــــديث  ــــــل لهــــــم في ــــــالموتى، وال دلي دليــــــل الصــــــوفية فــــــي التوســــــل ب

واهللا ) ٢٣٥) (الطيـــــب الكلـــــم تخـــــريج«كمـــــا قـــــال األلبـــــاني فـــــي  ضـــــعيف

  .تمأعلم وعلمه أ

 

ـــــه وســـــلم  - ـــــيَّ صـــــلى اهللا علي ـــــاِبٍط َأنَّ النَِّب ـــــِن َس ـــــرَّْحَمِن ْب ـــــِد ال ـــــْن َعْب َع

ــــى َمــــا  ــــًة َعَل ــــَرى قَائَِم ــــَة اْلُيْس ــــَة َمْعُقوَل ــــُروَن اْلَبَدَن ــــانُوا يـَْنَح َوَأْصــــَحابَُه َك

  )د، ُمْرَسلٌ . (بَِقَي ِمْن قـََوائِِمَها



 
 

٤٦ 
 

ــــِن َســــاِبطٍ ( ــــِد الــــرَّْحَمِن ْب  ١١٨تــــوفي ( كثيــــر اإلرســــالفقيــــه ثقــــة  قرشــــي  )َعْب

ابـــن عبـــد اهللا بـــن ســـابط وهـــو الصــــحيح، : وقيـــل: قـــال الحـــافظ .)ه بمكـــة

  .ابن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن سابط: وقيل

َــــةَ ( ــــه ) اْلَبَدن ــــر، وقــــد مضــــى فجــــّدْد ب ــــا ناقــــة ال غي ناقــــة أو بقــــرة، والمــــراد هن

  .عهدا

ــــةَ (  الُقــــْرآنَ  إْســــَتْذِكُروا: "الصــــحيحينمربوطــــة بالُعُقــــل، وفــــي ) اْلُيْســــَرى َمْعُقوَل

ـــوَ  ـــدُّ  فـَُه ـــياً  أَش ـــنْ  تـََفصِّ ـــالِ  ُصـــُدورِ  ِم ـــنَ  الرَِّج ـــنـََّعمِ  ِم ـــنْ  ال  ت ق حـــم(". ُعُقِلهـــا ِم

  .مسعود ابن عن) ن

َهــــــا اللَّــــــهِ  اْســــــمَ  فَــــــاذُْكُروا{: وقــــــال ربنــــــا )قَائَِمــــــةً ( : الحــــــج[}  َصــــــَوافَّ  َعَليـْ

  .وأرجلهنقائمات قد صّفت أيديهن : ، أي]٣٦

ــــا( ــــَعبا، وفــــي الصــــحيحين) قـََوائِِمَه ــــوائم وُش ــــسَ  ِإذا: "أرجلهــــا، وتســــمى ق  َجَل

ــــْينَ  ". يـُْنــــزلْ  لَــــمْ  وِإنْ  الُغْســــلُ  َعَلْيــــهِ  َوَجــــبَ  فـََقــــدْ  َجَهــــَدها ثُــــمَّ  اَألْربَــــعِ  ُشــــَعِبها بـَ

  .هريرة أبي عن) هـ ن ق حم(

ــــــلٌ ( فــــــي القــــــدامى علــــــى قبــــــول المرســــــل، فجــــــاء الشــــــافعي فــــــتكلم  )ُمْرَس

ــــا كــــان مــــن المرســــل فتبعــــوه ، ومــــذهب الشــــافعي أن المرســــل ضــــعيف إال م

ـــه ـــو داود فـــي رســـالته *  .ســـعيد بـــن المســـيب، ولـــيس حـــديثنا هـــذا من قـــال أب

ـــا يْحـــَتج َكـــانَ  فقـــد اْلَمَراِســـيل َوأمـــا: "إلـــى أهـــل مكـــة ـــا اْلعلَمـــاء بَه  مضـــى ِفيَم

ــــــــْوريّ  ُســــــــْفَيان مثــــــــل ــــــــك) ١٦١( الثـَّ ــــــــس بــــــــن َوَمال ــــــــيّ ) ١٧٩( أن  َواْألَْوزَاِع

 َجــــاءَ  َحتَّــــى، )عبــــد الــــرحمن بــــن عمــــرو بــــن أبــــي عمــــرو: ه، واســــمه ١٥٧(

ــــــاِفِعي ــــــتكلم) ٢٠٤( الشَّ ــــــا َف ــــــى َوتَابعــــــه، ِفيَه ــــــك عل ــــــن َأْحمــــــد َذِل ــــــل ب  َحْنَب



- ٤٧  - 
 

ـــْيِهم اهللا رضـــَوان َوَغيـــره ـــِإذا. َعَل ـــر ُمْســـند يكـــن لـــم َف ـــم اْلَمَراِســـيل غي  يُوجـــد َول

واهللا ". اْلُقــــوَّة ِفــــي اْلُمتَِّصــــل مثــــل ُهــــوَ  َولَــــْيسَ ، بِــــهِ  يْحــــَتج فالمرســــل، اْلمســــند

  .أعلم

  

 ]في الذبحمسائل ((] ١٠((  

: قَـــالَ  َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى اللَّـــهِ  َرُســـولِ  َعـــنْ  َأْوسٍ  ْبـــنِ  َشـــدَّادِ  َعـــنْ  -٨

َبـــــاَركَ  اللَّــــهَ  ِإنَّ « َعـــــاَلى تـَ ْحَســـــانَ  َكَتـــــبَ  َوتـَ  فَـــــِإَذا َشـــــْيءٍ  ُكـــــلِّ  َعَلـــــى اْإلِ

ـــــُتمْ  ـــــةَ  فََأْحِســـــُنوا قـَتَـْل َل ـــــُنوا َذَبْحـــــُتمْ  َوِإَذا، اْلِقتـْ  َوْلُيِحـــــدَّ ، الـــــذَّْبحَ  فََأْحِس

 )م. (»َذبِيَحَتهُ  َوْلُيِرحْ ، َشْفَرَتهُ  َأَحدُُكمْ 

أنصـــــاري نجـــــاري، ابـــــن أخـــــي حســـــان بـــــن ثابـــــت شـــــاعر  )شـــــداد بـــــن أوس(

 ).ه بالشام ٦٠توفي حول (، والحكمة العلم أوتي ممن، و النبي

ـــــب(  أكثـــــر عنـــــد "كتـــــب" موضـــــوع هـــــو واألول، طلـــــب أو أوجـــــب أي) كت

 وفـــــي*  .ومكمالتـــــه للمنـــــدوب لشـــــموله، أولـــــى الثـــــاني لكـــــن، العـــــرف أهـــــل

ـــــب" إفهـــــام ـــــه إشـــــعار "كت ـــــه يتقاصـــــر ال بأن ـــــب مـــــن عن ـــــه كت  انشـــــرم إال علي

  .الحرالي ذكره، فيها المكتوب القربة خرز ينشرم كما،  دينه) انشق(

، العقــــــل ال الشــــــرع حســـــنه مــــــا هنـــــا وهــــــو، "أحســـــن" مصــــــدر) اإلحســـــان(

ـــــة خالفـــــا ـــــب: والمـــــراد. للمعتزل  باتباعهـــــا المشـــــروعة األعمـــــال تحســـــين طل

  .شرعا المعتبرة بمكمالتها

ــــا فــــي كمــــا،  فــــي: أي) علــــى( ــــوا مــــا واتبعــــوا{: قــــول ربن  علــــى الشــــياطين تتل

ــــى: أو، }ســــليمان ملــــك ــــام . إل ــــوم بعضــــها مق والقاعــــدة أن أحــــرف الجــــر يق



 
 

٤٨ 
 

ُفِســــُكمْ  َأْحَســــْنُتمْ  َأْحَســــْنُتمْ  ِإنْ {: بعــــض، كقــــول ربنــــا َلَهــــا َأَســــْأُتمْ  َوِإنْ  ِألَنـْ }  فـَ

 َفِلنَـْفِســــهِ  َصــــاِلًحا َعِمــــلَ  َمــــنْ {: فعليهــــا، كمــــا قــــال ربنــــا: أي ]٧: اإلســــراء[

َهــــا َأَســــاءَ  َوَمــــنْ  ، وهــــذه األخيــــرة وقعــــت فــــي القــــرآن ]٤٦: فصــــلت[}  فـََعَليـْ

  .]١٥: الجاثية[: مرتين

. ســـواه مـــا كـــل إحســـان عـــن بذاتـــه غنـــي، تقـــدس البـــاري غيـــر) شـــيء كـــل(

  .وإنما الواجب هو النصيحة هللا، ال اإلحسان إلى اهللا

واإلنســـــان حيـــــوان ( غيـــــره أم آدميـــــا الحيـــــوان شـــــملي" كـــــل شـــــيء"وقولـــــه 

 تحســــــن بــــــأن والمالئكــــــة، للنمــــــو الحتياجــــــه والنبــــــات، )عاقــــــل: نــــــاطق أي

ـــــه مـــــا يأكـــــل وال، الحفظـــــة يكرهـــــه مـــــا يفعـــــل فـــــال عشـــــرتهم ـــــح ل ـــــه ري ، كري

 َعــــَالمَ : "وفــــي الصــــحيح[ ذلــــك وغيــــر الصــــالة بســــالم نيــــتهم بنحــــو والجــــن

ــــــونَ  ــــــِديُكمْ  ُتوِمُئ ــــــا بِأَْي ــــــابُ  َكأَنـََّه ــــــلٍ  َأْذَن ــــــمُ  َخْي ــــــل( سٍ ُش ــــــموس، مث : جمــــــع َش

 َيَضـــــعَ  َأنْ  َأَحـــــدَُكمْ  َيْكِفـــــي َوِإنََّمـــــا! ؟) رســـــول ورســـــل، وهـــــي التـــــي ال تســـــتقر

ـــَدهُ  ـــى َي ـــمَّ  َفخـــِذهِ  َعَل ـــلِّمَ  ُث ـــى ُيَس ـــهِ  َعَل ـــنْ  َأِخي ـــى ِم ـــه َعَل  عـــن) م(". وشـــماله يمين

ـــــس ككفـــــار لهـــــم بالـــــدعاء لشـــــياطينهم واإلحســـــان، ]ســـــمرة بـــــن جـــــابر  اإلن

  .وباإلسالم

 نـــص إلفـــادة، محصـــن وزان طريـــق قـــاطع غيـــر، حـــدا أو قـــودا) قتلـــتم فـــإذا(

 فــــي لهمــــا حــــظ فــــال، وســــباع حشــــرات نحــــو وغيــــره، فيهمــــا التشــــديد آخــــر

 إحســــان ينــــافي ال قتلهــــا وجــــوب إذ، عليــــل لكنــــه، قيــــل مــــا علــــى اإلحســــان

 ال اإلحســــان صــــور أن مــــع قبلــــه مــــا علــــى بعــــده ومــــا هــــذا وفــــرع، كيفيتــــه
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ــــوان إيــــذاء فــــي الغايــــة لكونهــــا تحصــــر  إليهمــــا اإلحســــان طلــــب فــــإذا، الحي

  .فهذا من باب التنبيه باألدنى على األعلى .أولى فغيرهما

 أســـــــهل يختــــــاروا بــــــأن، القتــــــل هيئــــــة: القــــــاف بكســــــر) القتلــــــة فأحســــــنوا(

 القاتــــل فــــي المثليــــة تراعــــى لكــــن، زهوقــــا وأســــرعها، إيالمــــا وأخفهــــا، الطــــرق

  .فالسيف وسحر كلواط وإال، أمكن إن واآللة الهيئة في

  .تحل بهيمة) ذبحتم وإذا(

 يصــــــرعها فــــــال، بهــــــا بــــــالرفقهيئــــــة الــــــذبح، : بالكســــــر) الذبحــــــة فأحســــــنوا(

ـــــــف ـــــــذبح يجرهـــــــا وال، بعن ـــــــف لت ـــــــة وبإحـــــــداد، بعن ـــــــة وتوجيههـــــــا، اآلل  للقبل

، واإلجهـــــاز، والتســـــمية، )والحـــــديث فيـــــه أخرجـــــه أبـــــو داود وهـــــو ضـــــعيف(

ــــذبحها التقــــرب ونيــــة ــــى وتركهــــا، وإراحتهــــا، ب ــــث اهللا وشــــكر، تبــــرد أن إل  حي

ــــا ســــخرها ــــم لن ــــا يســــلطها ول ــــذبحها وال، علين  بنتهــــا ســــيما أخــــرى بحضــــرة ي

  . أمها أو

  .ذابح كل أي) أحدكم وليحد(

ــــْيف كــــلّ " يـَُقــــالالضــــعيف التعبــــان، ( لــــةالكاّ  فــــي وجوبــــا) شــــفرته(  لــــم": السَّ

: وشــــفرتها* . الســــكين وهــــي، الكالــــة غيــــر فــــي ونــــدبا، )كليــــل فـَُهــــوَ ، يقطــــع

 منهـــــا مواراتهــــا وينبغــــي، جزئـــــه باســــم للشــــيء تســـــمية بــــه فســــميت، حــــدها

  :الخبر اآلتي في به لألمر حدها حال

ــــنِ ) هــــق(روى ]: قصــــة[ ــــنِ  َع ــــا اهللاُ  َرِضــــيَ  َعبَّــــاسٍ  اْب ُهَم ــــالَ  َعنـْ ــــامَ : َق  َرُســــولُ  َق

ـــهِ  اهللاُ  َصـــلَّى اهللاِ  ـــى َوَســـلَّمَ  َعَلْي ـــلٍ  َعَل ـــهُ  َواِضـــعٍ  رَُج ـــى رِْجَل ـــاةٍ  َصـــْفَحةِ  َعَل ـــوَ  َش  َوُه

ْبــــلَ  َأفَــــَال : " فـََقــــالَ ,  بَِبَصــــرَِها ِإلَْيــــهِ  تـَْلَحــــظُ  َوِهــــيَ  َشــــْفَرَتهُ  ُيِحــــدُّ   أَُترِيــــدُ  َهــــَذا؟ قـَ
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 َمْعَمـــــرٌ  َوَرَواهُ ".  َمْوتَــــاتٍ  ُتِميتَـَهـــــا َأنْ  أَُترِيــــدُ "  :وفــــي لفـــــظ".  َمْوتًـــــا ُتِميتَـَهــــا َأنْ 

ــــنْ  ــــمْ ، فََأْرَســــَلهُ  َعاِصــــمٍ  َع َــــْذُكرْ  َل ــــنَ  ِفيــــهِ  ي  أخرجــــه: قــــال األلبــــاني. * َعبَّــــاسٍ  اْب

ــــذهبي، ووافقــــه وصــــححه، الحــــاكم "  فــــي مخــــرج وهــــو قــــاال، كمــــا وهــــو ال

  .)٢٤( برقم"  الصحيحة

  .راحة له حصلت إذا" أراح" من) وليرح(

ــــه( ــــد بســــقيها) ذبيحت ــــذبح عن ــــر، ال  موتهــــا ليســــرع بقــــوة عليهــــا الســــكين وم

ــــاح ــــى بســــلخها وباإلمهــــال، فترت ــــرد حت ــــى ذا وعطــــف، تب ــــا عل ــــه م ــــان قبل  لبي

. * ماضــــــية بآلــــــة ذبحهــــــا فراحتهــــــا، يعــــــذبها كالــــــة بآلــــــة الــــــذبح إذ، فائدتــــــه

 إلـــــــى الوصـــــــفية مـــــــن للنقـــــــل: وتاؤهـــــــا، مفعولـــــــة بمعنـــــــى فعيلـــــــة: والذبيحـــــــة

ــــدين قواعــــد مــــن الحــــديث وهــــذا: قــــالوا. اإلســــمية ، فأدخلــــه النــــووي فــــي ال

 .التي هي جماع قواعد الدين من األحاديث الشريفة األربعين

  

 فُســـــئل ِبحجـــــر، َشــــاة ذبحـــــت اْمـــــَرَأة َأن: " َمالــــك بـــــن َكْعـــــب َعــــن -٩

 ).خ("  بَِأْكِلهِ  فَأمر، َوَسلَّم َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبي

ــــن َكْعــــب( ــــة الــــذين خلفــــوا، ) َمالــــك ب عقبــــى، مــــن شــــعراء النبــــي أحــــد الثالث

ــــــه  ــــــوفي فــــــي خالفــــــة علــــــّي علي عليــــــه الصــــــالة والســــــالم وهــــــو أنصــــــاري، ت

  .السالم

ــــَرَأة( ــــت أهــــال لــــذلك )ذبحــــت اْم ــــذبح للمــــرأة إذا كان ــــى جــــواز ال ــــل عل . دلي

ــــي الصــــحيح  عائشــــة عــــن) ت د حــــم(". الرِّجــــالِ  َشــــقاِئقُ  النِّســــاءُ  إنّمــــا: "وف

  .أنس عن) البزار(
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ــــذبح بحجــــر بشــــرط )ِبحجــــر( ــــا: "دليــــل علــــى جــــواز ال ــــرَ  َم َه ــــدَّمَ  أَنـْ ــــرَ  ال  َوذُِك

  .خديج بن رافع عن) ٤ ق حم(". فكلوه َعَلْيهِ  اهللا اْسمُ 

ـــي فُســـئل( ـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى النَِّب ـــلَّم َعَلْي ـــدين والحـــالل  )َوَس ألن هـــذا مـــن أمـــور ال

 ِإذا: "بـــّد مـــن الرجــــوع إلـــى الشـــارع الحكـــيم، وفـــي الصــــحيحوالحـــرام، فـــال 

ُتمُ  ُدْنيــــاُكمْ  أْمــــرِ  ِمــــنْ  َشــــيءٌ  كــــانَ   أْمــــرِ  ِمــــنْ  َشــــْيءٌ  كــــانَ  َوِإذا، بِــــهِ  أْعلَــــمُ  فــــأَنـْ

  .وعائشة أنس عن) هـ( أنس َعن) م حم(". فِإليَّ  ِديِنُكمْ 

  

 َالقُـــــوا ِإنَّـــــا اللَّـــــهِ  َرُســـــولَ  يَـــــا: قـُْلـــــتُ : قَـــــالَ  خـــــديج بـــــن رَافـــــع َعـــــن - ١٠

َنـــــْذَبحُ  ُمـــــًدى َمَعَنـــــا َولَْيَســـــتْ  َغـــــًدا اْلَعـــــُدوَّ   َمـــــا: " قَـــــالَ  بِاْلَقَصـــــِب؟ َأفـَ

َهــــــــرَ  ــــــــنَّ  لَــــــــْيسَ  َفُكــــــــلْ  اللَّــــــــهِ  اْســــــــمُ  َوذُِكــــــــرَ  الــــــــدَّمَ  أَنـْ ، َوالظُُّفــــــــرَ  السِّ

ــــــــُأَحدُِّثكَ  ــــــــهُ  َوَس ــــــــا: َعْن ــــــــنُّ  َأمَّ ــــــــمٌ  السِّ ــــــــا، فـََعْظ ــــــــرُ  َوَأمَّ ــــــــَدى الظُُّف  َفُم

َنا* " .اْلَحـــَبشِ  ـــلٍ  نـَْهـــبَ  َوَأَصـــبـْ ـــَنمٍ  ِإِب ـــدَّ  َوَغ َن ـــا فـَ َه ـــاهُ  ِبِعيـــرٌ  ِمنـْ  رَُجـــلٌ  فـََرَم

ــــْهمٍ   ِإنَّ «: َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ  اللَّــــهُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُســــولُ  فـََقــــالَ  َفَحَبَســــهُ  ِبَس

بِــــــلِ  ِلَهــــــِذهِ  ــــــَوْحشِ  َكَأَوابِــــــدِ  َأَوابِــــــدَ  اْإلِ َهــــــا َغَلــــــَبُكمْ  فَــــــِإَذا اْل  َشــــــْيءٌ  ِمنـْ

 )ق( »َهَكَذا ِبهِ  وافَافْـَعلُ 

  . الزمان مستقبل في أي، مجازا أو حقيقة يحتمل) اغدً (

  .حالية والجملة، السكين وهي، مدية جمع، والقصر بالضم) مدى(

، النهــــر فــــي المــــاء يجــــري شــــبه، بكثــــرة وصــــبه أســــاله أي) الــــدم أنهــــر مــــا(

ــــرة والصــــب اإلســــالة: واإلنهــــار ــــي قــــال. * بكث  "مــــا" تكــــون أن يجــــوز: الطيب
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ــــه، وموصــــولة شــــرطية ــــوا" وقول ــــر أو جــــزاء" فكل ــــالم، خب ــــي وال ــــدم ف ــــدل ال  ب

 .منه حال اهللا"  اسم ذكر"و، إليه المضاف من

ـــــظُ  أو ســـــنّ ( ـــــاني إســـــكان ويجـــــوز، بضـــــمتين) رُف ـــــه وبكســـــر الث ـــــر( أول ، )ِظْف

" ظفــــرا أو ســــنا: "النســــخ بعــــض وفــــي. * القــــاموس فــــي مــــا علــــى شــــاذّ لكنــــه 

 ظفـــرا أو ســـنا المنهـــر يكـــن لـــم مـــا أي، "يكـــن لـــم" خبـــر أنـــه علـــى، بالنصـــب

  . تامة "يكن لم" فكلمة األول وعلى، الظاهر وهو

 فـــــال معنـــــاه: النـــــووي قـــــال. * الـــــذبح بـــــه يحـــــل ال عظـــــم وكـــــل أي) مٌ فعظـــــ(

 لـــئال بالعظـــام االســـتنجاء عـــن نهيـــتم وقـــد، بالـــدم يتـــنجس ألنـــه، بـــه تـــذبحوا

ــــــنجس ــــــن إخــــــوانكم زاد لكونهــــــا، يت ــــــه والحــــــديث. * الجــــــن م ــــــان في  أن بي

 العظــــم أن علــــى داللــــة وفيــــه. * بوجــــه الزكــــاة بهمــــا يقــــع ال والظفــــر الســــن

ـــه، كـــذلك ـــه" قـــال بالســـن علـــل لمـــا ألن  العظـــام مـــن عظـــم فكـــل، "عظـــم ألن

  .جائزة غير محرمة به الزكاة تكون أن يجب

 بـــنا قالـــه. بهـــم التشـــبه عـــن نهيـــتم وقـــد، كفـــار وهـــم أي) الحبشـــة فمـــدى(

 تعـــــذيب بهمـــــا الـــــذبح ألن عنهمـــــا نهـــــي: وقيـــــل. * النـــــووي وتبعـــــه الصـــــالح

 صــــــورة علــــــى هــــــو لــــــيس الــــــذي الخنــــــق إال غالبــــــا بــــــه يقــــــع وال، للحيــــــوان

 تزهــــق حتــــى بــــالظفر الشــــاة مــــذابح تــــدمي الحبشــــة إن قــــالوا وقــــد. * الــــذبح

  .الحافظ ذكره، خنقا نفسها

  .وفرّ  شرد أي) ندّ (

  ".من" بمعنى فيه الالم: التوربشتي قال) البهائم لهذه(
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ـــد(  والمـــراد: الحـــافظ قـــال. ونفـــرت توحشـــت التـــي وهـــي، آبـــدة جمـــع) أواب

  .توحشا لها أن

  ]كذا قال المناوي واهللا أعلم. [البر حيوان أي) الوحش(

 دليــــــل والحــــــديث. * ونحـــــوه بســــــهم فــــــارموه أي) هـــــذا مثــــــل بــــــه فـــــافعلوا(

ــــه علــــى ــــدخل، الــــدم ينهــــر محــــدد بكــــل الــــذبح يجــــوز أن ، الســــكين: فيــــه في

. المحـــــــددة األشـــــــياء وســـــــائر، والقصـــــــب، والزجـــــــاج، والخشـــــــبة، والحجـــــــر

 قطـــــــع علـــــــى يقـــــــدر فلـــــــم ونفـــــــر تـــــــوحش إذا اإلنســـــــي الحيـــــــوان أن وعلـــــــى

ــــع يصــــير، مذبحــــه ــــه جمي ــــذي كالصــــيد،  المــــذبح حكــــم فــــي بدن  يقــــدر ال ال

  . عليه

  

ــــــنْ  - ١١ ــــــاِبر َع ــــــيَّ  َأنَّ  َج ــــــلَّى النَِّب ــــــهِ  اللَّــــــهُ  َص ــــــلَّمَ  َعَلْي ــــــالَ  َوَس ــــــاةُ «: َق  ذََك

ــــــينِ  ــــــهِ  ذََكــــــاةُ  اْلَجِن حــــــم ت جــــــه، (ورواه ) * د دي، صــــــحيح. (»ُأمِّ

  .من حديث أبي سعيد) حب

إذا أطلـــق فهـــو جـــابر بـــن عبـــد اهللا رضـــي اهللا عنهمـــا، ال ابـــن ســـمرة ) جـــابر(

أبـــــو هـــــر، ابـــــن عمـــــر، (وال ابـــــن عتيـــــك، فـــــإن األول مـــــن المكثـــــرين الســـــتة 

 .)أنس، عائشة، ابن عباس، جابر

ـــــه ذكـــــاة أمـــــه ذكـــــاة: أي) ذكـــــاة أمـــــه( ـــــه، ل  ذكـــــاة وذكاتهـــــا، منهـــــا جـــــزء ألن

 الشــــمس طلــــوع كجنــــت،  الظرفيــــة علــــى بالنصــــب وروي(، أجزائهــــا لجميــــع

 قــــــال* . )أمــــــه ذكــــــاة وقــــــت حاصــــــلة ذكاتــــــه يعنــــــي، طلوعهــــــا وقــــــت: أي

 فـــــالمراد، كـــــان مـــــا وأيـــــا، المحفوظـــــة هـــــي الرفـــــع وروايـــــة: وغيـــــره الخطـــــابي
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 إليـــه ذهـــب مـــا علـــى، مـــذبوحٍ  حركـــة بـــه أو، ميتـــا خـــرج بـــأن، الميـــت الجنـــين

ــــده، الشــــافعي : الســــائل قــــول مــــن الحــــديث طــــرق بعــــض فــــي جــــاء مــــا ويؤي

 بطنهــــا فــــي فنجــــد، والشــــاة البقــــر ونــــذبح اإلبــــل ننحــــر إنــــا اهللا رســــول يــــا"

ـــــين ـــــه، الجن ـــــه أو فنلقي ـــــوه": فقـــــال" ؟نأكل ـــــه فـــــإن، شـــــئتم إن كل  ذكـــــاة ذكات

 الحــــي بخــــالف، الشــــك محــــل ألنــــه، الميــــت عــــن هــــو إنمــــا فســــؤاله". أمــــه

  . السؤال ليطابق الميت عن الجواب فيكون، الذبح الممكن

ــــه[ ــــن] تنبي ــــد وم ــــل، البعي ــــي تأوي ــــة أب ــــأن حنيف ــــى ب ــــى المعن : أي، التشــــبيه عل

، عنـــــده الميــــت لحرمــــة، الحــــي: المــــراد فيكــــون، كــــذكاتها أو ذكاتهــــا مثــــل

 صـــاحباه وافـــق ثمـــة ومـــن، عنـــه المســـتغنى التقـــدير مـــن فيـــه مـــا بعـــده ووجـــه

 والعلمــــاء الصــــحابة مــــن أحــــد عــــن يــــرو لــــم: المنــــذر ابــــن قــــال. * الشــــافعيَّ 

 .حنيفة أبي عن إال، ذكاته باستئناف إال يؤكل ال الجنين أن

 إلــــــى احتمــــــال يتطــــــرق ال صــــــحةً  صــــــح: الغزالــــــي قــــــال] درجــــــة الحــــــديث[

ــــه ــــى، منت ــــه وهــــو، ســــنده فــــي ضــــعف وإل ــــابع في ــــه مت ــــه، إلمام ــــي ذكــــره فإن  ف

: العراقــــــي الـــــزين قـــــال* . اإلســـــناد صـــــحيح: الحـــــاكم وقـــــال. * األســـــاليب

 ابــــن قــــال. * كلهــــا بأســــانيده يحــــتج ال: الحــــق عبــــد قــــال. * كــــذلك ولــــيس

 ورواه: العراقــــــي قــــــال. * الحجــــــة بــــــه تنــــــتهض مــــــا فيهــــــا أن الحــــــق: حجــــــر

للســـــيوطي  ينبغـــــي فكـــــان: المنـــــاوي. * جيـــــد بســـــند األوســـــط فـــــي الطبرانـــــي

ـــه عـــدم ـــه، إغفال ـــيس فإن ـــل، مثلـــه ذكـــره فيمـــا ل ـــول الكـــل ب  حـــديث( أمـــا. معل

ــــــد ففيــــــه) جــــــابر ــــــاد أبــــــي بــــــن اهللا عب ــــــي عــــــن القــــــداح زي  القــــــداح الزبيــــــر أب

، عنــــه الــــوداك أبــــي عــــن مجاهــــد طريـــق مــــن) ســــعيد أبــــي وحــــديث(، ضـــعيف
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. الـــــوداك أبـــــو وكـــــذا، ضـــــعيف مجاهـــــدا فـــــإن، واه حـــــديث: حـــــزم ابـــــن قـــــال

 تقـــــــوم الحجـــــــة أن إال، يفيـــــــده، بأســـــــانيده يحـــــــتج ال: القطـــــــان ابـــــــن وقـــــــالُ 

 علــــى البرهـــان عليـــه وأقــــام، بيـــان أتـــم حجــــر ابـــن بينـــه كمــــا طرقـــه بمجمـــوع

ـــــاب فـــــي أن ـــــو أيضـــــا الب ـــــو أمامـــــة أب ـــــدرداء وأب ـــــو ال ـــــرة وأب ـــــي هري ـــــن وعل  واب

 ولمـــا، وغيـــرهم وكعـــب عبـــاس وابـــن عمـــر وابـــن والبـــزار أيـــوب وأبـــو مســـعود

  .وغيره القشيري وتبعه، وصححه أقدم حبان ابن ذلك إلى نظر

  

 ]سّن األضحية((] ١١((  

ـــْن َجـــاِبٍر  - ١٢ ـــالَ  عنـــهرضـــي اهللا َع ـــاَل َرُســـوُل اللَّـــِه : َق ـــه َق صـــلى اهللا علي

ــــــْذَبُحوا ِإالَّ ُمِســــــنَّةً «: وســــــلم ــــــْذَبُحوا ، َال َت َت ــــــْيُكْم فـَ ــــــَر َعَل ِإالَّ َأْن يـَْعُس

   )م(. »َجَذَعًة ِمَن الضَّْأنِ 

المســــنة هــــي التــــي ألقــــْت ثنيتهــــا وهــــي : تحــــافاإلصــــفي الــــرحمن فــــي قــــال 

  .أسنان مقدم الفم

مــــا أكمــــل : وقيــــل. فــــالراجح أنــــه مــــا أكمــــل ســــتة أشــــهر: أمــــا جــــذع الضــــأن

  .سنةً 

ـــاءُ  ـــاَل اْلُعَلَم ـــَنِم : َق ـــِر َواْلَغ ـــِل َواْلبَـَق ِب ـــْن اْإلِ ـــْن ُكـــلِّ َشـــْيٍء، ِم ـــَي الثَِّنيَّـــُة ِم ـــنَُّة ِه اْلُمِس

ــــا َر َوَهــــَذا َتْصــــرِيٌح بِأَنَّــــُه َال َيُجــــوُز اْلَجــــذَُع َوَال ُيْجــــِزُئ إالَّ إَذا َعُســــ. َفَمــــا فـَْوقـََه

  .َعَلى اْلُمَضحِّي ُوُجوُد اْلُمِسنَّةِ 

ـــــِريُّ  ـــــَر َوالزُّْه ـــــُن ُعَم ـــــاَل اْب ـــــرِِه : وَق ـــــْن َغْي ـــــْأِن َوَال ِم ـــــْن الضَّ ـــــِزُئ اْلَجـــــذَُع ِم َال ُيْج

  . ُمْطَلًقا
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ــــَوِويُّ  ــــاَل النـَّ ــــَرُه َأْم َال، : َق ــــْذَهُب اْلُعَلَمــــاِء َكافَّــــًة أَنَّــــُه ُيْجــــِزُئ َســــَواٌء َوَجــــَد َغيـْ َوَم

وهــــو : قــــال العربــــي* . َوَحَمُلــــوا َهــــَذا اْلَحــــِديَث َعَلــــى اِالْســــِتْحَباِب َواْألَْفَضــــلِ 

  .الراجح لما سيأتي، واهللا أعلم

د اهللا، ولـــــيس ابـــــن ســـــمرة وال جـــــابر إذا أطلـــــق فهـــــو ابـــــن عبـــــ) َعـــــْن َجـــــاِبرٍ (

غيــــــره، فــــــإن األول مــــــن المكثــــــرين وقــــــد روى عــــــن النبــــــي عليــــــه الصــــــالة 

  .حديث ١٥٠٠والسالم حول 

ــــْأنِ ( َتــــْذَبُحوا َجَذَعــــًة ِمــــَن الضَّ الجمهــــور علــــى جــــواز ) ِإالَّ َأْن يـَْعُســــَر َعَلــــْيُكْم فـَ

فهـــــم فهمـــــوا هـــــذا الحـــــديث علـــــى جذعـــــة الضـــــأن ولـــــو مـــــع عـــــدم العســـــر، 

ب واألفضــــلية فقــــط، وهــــذا الفهــــم صــــحيح قــــوّي لمــــا ســــيأتي مــــن اإلســــتحبا

  .األحاديث الصحيحة في المسألة

  .إذا ضاق األمر اتسع: ويؤخذ من هذا الحديث قاعدة شهيرة هي

  

َعــــن مجاشــــع ِمــــْن بـَنَــــى ُســــَلْيٍم َأنَّ َرُســــوَل اللَّــــِه َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْيــــِه  - ١٣

ــــا يُــــوِفي ِمْنــــُه الثَِّنــــيُّ ِإنَّ اْلَجــــذََع «: َوَســــلََّم َكــــاَن يـَُقــــولُ  د ( .»يُــــوِفي ِممَّ

 )، صحيحن جه

وهــــو ". هــــو مجاشــــع بــــن مســــعود: "قــــال أبــــو داود بعــــد روايتــــه) مجاشــــع(

ـــــــن مســـــــعود، وأمهمـــــــا ـــــــد ب ـــــــت ســـــــفيان، وكالهمـــــــا : أخـــــــو مجال مليكـــــــة بن

  .صحابيان رضي اهللا عنهما

 اْألَْضـــــَحى، َفَحَضـــــرَ  َســـــَفرٍ  ِفـــــي ُكنَّـــــا: كليـــــب  قَـــــالَ ] ســـــبب ورود الحـــــديث[

 رَُجــــٌل، لََنــــا فـََقــــالَ  َوالثََّالثَــــِة، بِاْلَجــــَذَعتَـْينِ  اْلُمِســــنَّةَ  َيْشــــَتِري ِمنَّــــا الرَُّجــــلُ  َفَجَعــــلَ 
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ـــنْ  نَـــةَ  ِم ـــعَ  ُكنَّـــا: ُمَزيـْ ـــي َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اهللاُ  َصـــلَّى اللَّـــهِ  َرُســـولِ  َم  َفَحَضـــرَ  َســـَفٍر، ِف

ـــــَذا ـــــْوُم، َه ـــــلَ  اْليَـ ـــــلُ  َفَجَع ـــــ الرَُّج ـــــَذَعتَـْينِ  اْلُمِســـــنَّةَ  بُ َيْطُل ـــــِة، بِاْلَج ـــــالَ  َوالثََّالَث َق  فـَ

ـــــولُ  ـــــلَّى اللَّـــــهِ  َرُس ـــــهِ  اهللاُ  َص ـــــلَّمَ  َعَلْي ـــــذَعَ  ِإنَّ «: َوَس ُـــــوِفي اْلَج ـــــا ي ـــــوِفي ِممَّ ـــــهُ  ُي  ِمْن

 . )ن، صحيح( »الثَِّنيُّ 

 أوفـــــاه: يقـــــال، اإليفـــــاء مـــــن وقيـــــل، التوفيـــــة مـــــن مجهـــــول مضـــــارع) يـــــوفى(

  .تاما أي وافيا أعطاه: أي ووفاه، حقه

ــــوزن) يّ الثنــــ(  الجــــذعأن : ومعنــــى الحــــديث* . المســــنة بمعنــــى هــــو، فعيــــل ب

 تضــــحية يجــــوز والمعنــــى، المعــــز مــــن أي الثنــــي مــــن بــــه يقتــــرب ممــــا يجــــزئ

  . المعز من الثني كتضحية الضأن من الجذع

[!] شـــــهاب بـــــن المجنـــــون  بـــــن كليـــــب بـــــن عاصـــــمفـــــي ســـــنده ) صـــــحيح(

: أحمــــد اإلمــــام وقـــال، انفــــرد إذا بـــه يحــــتج ال: المــــديني بـــنا قــــال، الكـــوفي

، مســـــلم لـــــه وأخـــــرج، صـــــالح: الـــــرازي حـــــاتم أبـــــو وقـــــال، بحديثـــــه بـــــأس ال

ـــو داود ـــاد، وقـــال الحـــافظ: وقـــال أب : كـــان أفضـــل أهـــل زمانـــه وكـــان مـــن العب

ـــــــذي رمـــــــاه شـــــــريك: قلـــــــت(صـــــــدوق رمـــــــي باإلرجـــــــاء  ، فهـــــــو حســـــــن )وال

  .الحديث على أقل أحواله، واهللا أعلم
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ــــنْ  - ١٤ ــــَاللٍ  ُأمِّ  َع ــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اهللاِ  َرُســــولَ  َأنَّ ) رحمهــــا اهللا( ِب ــــلَّمَ  َعَلْي  َوَس

ـــــْأنِ  ِمـــــنَ  بِاْلَجـــــذَعِ  َضـــــحُّوا: " قَـــــالَ  حـــــم، حســـــن " ( َجـــــائِزٌ  فَِإنَّـــــهُ  الضَّ

 ١٢)لغيره

ـــــالل أم( ـــــت) ب ـــــار التـــــابعين، ويقـــــالاألســـــلمية اللهـــــ بن لهـــــا : ، ثقـــــة مـــــن كب

   .صحبة

نصــــف الثنـــــّي، فهــــو مــــن الضـــــأن مــــا كـــــان ، وهــــو الفتـــــيّ  الشــــاب) الجــــذع(

  .أشهر ٦عمره 

 والمعــــز البقــــر ومــــن الخامســــة فــــي دخــــل مــــا اإلبــــل مــــن وهــــو) الضــــأن مــــن(

  .عام له تم ما الضأن ومن الثانية في دخل ما

 أجــــزأ قبلهــــا ســــنه أســــقط أي أجــــذع فــــإن األضــــحية فــــي مجــــزئ أي) جــــائز(

 .الشافعية عند

ـــــره( ـــــه: الهيثمـــــي قـــــال) حســـــن لغي ـــــن حـــــزم، ثقـــــات رجال حـــــديث : وقـــــال اب

  .حسن لغيره: ساقط، وقال األرناؤوط

 

                                                           
َيُجوُز «: َعْن ُأمِّ ِبَالٍل بِْنِت ِهَالٍل َعْن أَبِيَها َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ   ١٢

حديث ساقط لجهالة أم : قال ابن حزم) ضعيفحم جه، . (»ُأْضِحيَّةً  اْلَجذَُع ِمْن الضَّْأنِ 

: قال السندي. وأم بالل أيضا مجهولة ال يدري أنها صحابية أم ال. محمد بن أبي يحيى

فقد ذكر أم بالل في الصحابة ابن مندة وأبو نعيم . أصاب في األول وأخطأ في الثاني

ال : قال الذهبي. وابن عبد البر، وكان أبوها مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يوم الحديبية

بإسناد ) د ت(وأفاد في الزوائد أن أصل الحديث موجود في . * ووثقها العجلي. تعرف

  .صححه
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َنا َمــــَع َرُســــوِل اللَّــــِه : َعــــْن ُعْقبَــــَة بْــــِن َعــــاِمٍر قَــــالَ  - ١٥ صــــلى اهللا َضــــحَّيـْ

  )ن، صحيح(. ِمْن الضَّْأنِ  َجذَعٍ بِ  عليه وسلم

ه فـــــي مصـــــر،  ٦٠صـــــحابي إمـــــام مقـــــرئ، تـــــوفي قـــــرب ) عقبـــــة بـــــن عـــــامر(

  .رضي اهللا عنه

ــــولَ  َأنَّ : بلفــــظ الترمــــذيرواه ) اهللاضــــحينا مــــع رســــول (  اللَّــــهُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ  َرُس

َبِقــــيَ  َضــــَحايَا، َأْصــــَحاِبهِ  َعَلــــى يـَْقِســــُمَها َغَنًمــــا َأْعطَــــاهُ  َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ  ــــودٌ  فـَ  َأوْ  َعُت

ـــذََكْرتُ  َجـــْدٌي، ـــكَ  َف ـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى اللَّـــهِ  ِلَرُســـولِ  َذِل ـــالَ  َوَســـلََّم، َعَلْي  َضـــحِّ «: فـََق

ــــهِ  ــــتَ  ِب ــــالَ . * »أَْن ــــنَ  الَجــــذَعُ «: وَِكيــــعٌ  َق ــــْأنِ  ِم ــــنَ  َيُكــــونُ  الضَّ َعةِ  َأوْ  ِســــتَّةِ  اْب  َســــبـْ

ـــــذي هـــــو: عتـــــودوال. * »َأْشـــــُهرٍ   عـــــن بنفســـــه واســـــتقل الرعـــــي علـــــى يقـــــو  ال

  .األم

  

 ]أفضل األضحية((] ١٢((  

َوَســــلََّم َكــــاَن َرُســـوُل اللَّــــِه َصــــلَّى اللَّـــُه َعَلْيــــِه : َعـــْن أَبِــــي َســـِعيٍد قَــــالَ  - ١٦

ـــــَرَن َفِحيـــــلٍ  ـــــي َســـــَوادٍ ، ١٣ُيَضـــــحِّي ِبَكـــــْبٍش َأقْـ ـــــُر ِف ـــــي ، يـَْنُظ َويَْأُكـــــُل ِف

 ١٤)د ت ن جه، صحيح. (َويَْمِشي ِفي َسَوادٍ ، َسَوادٍ 

ســــعد بــــن مالــــك بــــن ســــنان الخــــدري، أنصــــاري خزرجــــي، مــــن ) أبــــي ســــعيد(

 .ه ٦٣أصحاب الشجرة، فقيه نبيل، توفي بالمدينة حول 

                                                           
  .فهو غير موجوء: قلت. الفحل بّين الفحولة)) الفحيل. ((فحل الضأن)) الكبش((  ١٣
َرَة قَالَ   ١٤ نِْعَمِت «: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َعْن أَِبي ُهَريـْ

  )ضعيفت، . (»اْألُْضِحيَُّة اْلجذع من الضَّْأن



 
 

٦٠ 
 

ــــوزن) فحيــــل(  فهــــو الفحــــل وأمــــا، للفحلــــة المختــــار الكــــريم: هــــوو  ،كــــريم ب

ـــه فرقـــا ،الفّحـــ: الفحـــل ذكـــورة فـــي وقـــالوا، منهـــا الـــذكورة فـــي عـــام ـــين بين  وب

  . الحيوان من الفحول سائر

 بالفحيــــــل ضــــــحى وســـــلم عليــــــه اهللا صـــــلى النبــــــي أن فيـــــه: الشــــــوكاني قـــــال

ــــي. * بالخصــــي ضــــحى كمــــا فــــاألمر ســــواء، اللهــــم إال إذا كــــان : قــــال العرب

  .الموجوء أسمن وأثمن

  . أسود، وفمه، وقوائمه، عينيه حول ما أن معناه) إلخ سواد في ينظر(

  

َهــــا قَالَــــتْ  - ١٧ صــــلى َضــــحَّى َرُســــوُل اللَّــــِه : َعــــْن َعاِئَشــــَة َرِضــــَي اللَّــــُه َعنـْ

ـــــــْرنـَْيِن  اهللا عليـــــــه وســـــــلم ِبَكْبَشـــــــْيِن َســـــــِمينَـْيِن َعِظيَمـــــــْيِن َأْمَلَحـــــــْيِن َأقـَ

  ) صحيح لغيره ،حم. (َمْوُجوَءْينِ 

 َرُســــولُ  َكــــانَ ": بلفــــظ أَنَــــسالحــــديث رواه النســــائي مــــن حــــديث  )َضــــحَّى(

أن الــــخ، وهــــو يــــدّل علــــى " ِبَكْبَشــــْينِ  ُيَضــــحِّي َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى اللَّــــهِ 

ذلــــــك مــــــن دأب النبــــــي عليــــــه الصــــــالة والســــــالم، فيكــــــون األفضــــــل فــــــي 

  .األملحالكبش السمين العظيم األقرن : الضحايا هو

 َعـــــنْ  َأَحـــــَدُهَما فَـــــَذَبحَ : "بلفـــــظ ماجـــــه ابـــــنالحـــــديث رواه أيضـــــا  )ِبَكْبَشـــــْينِ (

ــــِه، ــــنْ  ُأمَِّت ــــِهدَ  ِلَم ــــِد، ِللَّــــِه، َش ــــِهدَ  بِالتـَّْوِحي ــــهُ  َوَش ــــاْلَبَالِغ، َل ــــحَ  ِب ــــرَ  َوَذَب ــــنْ  اْآلَخ  َع

ـــــٍد، ـــــدٍ  آلِ  َوَعـــــنْ  ُمَحمَّ ـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى ُمَحمَّ  فـــــي: الزوائـــــد فـــــيو ". * َوَســـــلَّمَ  َعَلْي

فــــاهللا . صــــحيح: األلبــــانيوقــــال . فيــــه مختلــــف محمــــد بــــن اهللا عبــــد إســــناده

  .أعلم
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  .فسمين األضاحي أفضل من نحيفها) َسِمينَـْينِ (

  .ما كان أعظم فعالً كان أعظم أجرا: وقالت القاعدة) َعِظيَمْينِ (

  .بياضه أكثر من سواده، على الراجح) َأْمَلَحْينِ (

ـــــْرنـَْينِ ( ـــــراجححســـــن ) َأقـَ ـــــى ال ـــــرن، عل ـــــل. الق ـــــرن: وقي ـــــال . * مســـــتقيم الق ق

  .والقرن الحسن ال يلزم أن يكون مستقيماً، واهللا أعلم: العربي

اســــــــتدل بـــــــه َعلَـــــــى اْســـــــِتْحَباِب التَّْضــــــــِحَيِة : قـــــــال الشـــــــوكاني) َمْوُجـــــــوَءْينِ (

ــــُه بِــــاْلَمْوُجوِء، َوالظَّــــاِهُر أَنَّــــُه َال ُمْقَتَضــــى ِلِالْســــِتْحَباِب؛ ِألَنَّــــُه قَــــ صــــلى ْد ثـََبــــَت َعْن

  .يِل فـََيُكوُن اْلُكلُّ َسَواءً التَّْضِحَيُة بِاْلَفحِ  اهللا عليه وسلم

  

ــــــيَّ  - ١٨ ــــــَرَة َأنَّ النَِّب ــــــي ُهَريـْ ــــــالَ  صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلمَعــــــْن أَِب َدُم «: َق

 )حم، صحيح( .»َأَحبُّ إَلى اللَِّه ِمْن َدِم َسْوَداَوْينِ  َعْفَراءَ 

، ناصــــــع غيــــــر بيــــــاض إلــــــى لونهــــــا يضــــــرب التــــــي الشــــــاة وهــــــي) العفــــــراء(

ــــــــرة ــــــــون: والعف ــــــــإن، األرض ل ــــــــد دمهــــــــا ف ــــــــن أفضــــــــل اهللا عن  شــــــــاتين دم م

 .سوداوين

: أرى واهللا أعلــــــم أنــــــه مــــــا كــــــان مــــــن جنســــــه، فــــــالمراد) مــــــن دم ســــــوداوين(

ـــه هـــذا . العفـــراء الســـمينة مـــن الضـــأن مـــثًال أفضـــل مـــن ســـوداوين ســـمينين من

ـــي، فـــإن كـــان  ـــدان العرب ـــي زي صـــوابا فمـــن اهللا، وإن كـــان مـــن محـــض كـــيس أب

  .خطأً فأستغفر اهللا العظيم لي ولكم
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ـــــــت ١٥َكِبيـــــــَرةعـــــــن   - ١٩ ـــــــدْ  وََكانَـــــــتْ ( ُســـــــْفَيانَ  بِْن ـــــــتِ  َق  اْلَجاِهِليَّـــــــةَ  َأْدرَْك

 اهللاُ  َصــــــلَّى اهللاِ  َرُســــــولُ  لَنَـــــا قَــــــالَ : قَالَــــــتْ ) اْلُمَباِيَعـــــاتِ  ِمــــــنَ  وََكانَـــــتْ 

ــــهِ  ــــَراءَ  َدمُ «: َوَســــلَّمَ  َعَلْي ــــى َعْف ــــدَ  َأزَْك ــــنْ  اهللاِ  ِعْن طــــب، ( »َســــْوَداءَ  َدمِ  ِم

  )حسن

  .َواْلَعْفَراُء الَِّتي بـََياُضَها لَْيَس بَِناِصعٍ : قال المجد

  . الجاهلية أدركت وكانت، الخزاعية) سفيان بنتكبيرة (

 فــــي بنــــين أربــــع وأدت إنــــي اهللا رســــول يــــا: قالــــتفإنهــــا ) أدركــــت الجاهليــــة(

  .رقبات أربع اعتقي: قال، فالجاهلية

 صـــــاحبه أحـــــدهما يـــــؤم رجلـــــين صـــــالة: "ونظيـــــره. أعظـــــم أجـــــراً : أي) أزكـــــى(

ـــدَ  أزكـــى ـــنْ  اهللا ِعْن ـــةٍ  َصـــَالةِ  ِم ـــَرى َأْربـََع ـــؤمهم أربعـــة َوَصـــَالةُ ، تـَتـْ  أزكـــى أحـــدهم ي

ـــــةِ  َصـــــَالةِ  ِمـــــن اهللا ِعْنـــــدَ  ـــــَرى ثََمانَِي  أزكـــــى أحـــــدهم يـــــؤمهم ثمانيـــــة َوَصـــــَالةُ ، تـَتـْ

َرى ِماَئةٍ  َصَالةِ  ِمنْ  اهللا ِعْندَ    .أشيم بن قبات عن) هق طب(". تـَتـْ

 وهــــــو، شــــــمول بــــــن ســــــليمان بــــــن محمــــــد وفيــــــه: الهيثمــــــي قــــــال) حســــــن(

ــــــــي صــــــــحيح الجــــــــامع، ولعلــــــــه . ضــــــــعيف واأللبــــــــاني حســــــــن الحــــــــديث ف

  .بشواهده، واهللا أعلم

  

 ]عيوب في األضاحي((] ١٣((  

ُهَمـــا قَـــالَ  - ٢٠ قَـــاَم ِفينَـــا َرُســـوُل : َعـــِن اْلبَــــَراِء بـــِن َعـــاِزٍب َرِضـــَي اللَّـــُه َعنـْ

: َأْربَـــٌع َال َتُجـــوُز ِفـــي الضَّـــَحايَا«: فـََقـــالَ  صـــلى اهللا عليـــه وســـلماللَّـــِه 

                                                           
  !كثيرة، وهو تصحيف): الشاملة(الصغير  في الجامع  ١٥
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ــــا ــــيُِّن َعَورَُه ــــْورَاُء اْلبَـ ــــَها، اْلَع ــــيُِّن َمَرُض ــــاُء اْلبَـــــيُِّن ، َواْلَمرِيَضــــُة اْلبَـ َواْلَعْرَج

، اْلَخْمَســـــــــةُ (. »الَِّتـــــــــي َال تـُْنِقـــــــــيالعجفـــــــــاء /  َواْلَكِســـــــــيَرةُ ، ْلُعَهـــــــــاظَ 

َأنَّ َرُســــوَل اللَّــــِه َصــــلَّى اللَّـــــُه : وفــــي روايـــــة). * ت حــــب: َوَصــــحََّحهُ 

ـــِئلَ  ـــلََّم ُس ـــِه َوَس ـــِدِه فـََقـــالَ : َعَلْي ـــاَر بَِي ـــَن الضَّـــَحايَا؟ فََأَش ـــى ِم : َمـــاَذا يـُتـََّق

  .الحديث.. .َأْربـًَعا

ــــراء بــــن عــــازب( ــــاني تــــوفي فــــي ) الب ــــن معــــرور، فــــإن الث أشــــهر مــــن البــــراء ب

ســــنين عديــــدة، عهــــد رســــول اهللا عليــــه الصــــالة والســــالم، واألول بقــــي بعــــده 

  .فحيث أطلق البراء فهو ابن عازب

ــــع( ــــك ) أرب ــــع، تجــــزئ معــــه الضــــحايا، وإن كــــره ذل ــــر هــــذه األرب ــــد أن غي يفي

  .من أجل العيب

ـــــى واحـــــد، ). ن(يجـــــزين /ال يجـــــزن ،)جـــــه(ال تجـــــزئ : أو) ال تجـــــوز( والمعن

 .ال تصح: أي

  . اْألَْعَورِ  تَْأنِيثُ ) اْلَعْورَاءُ (

ــــــيّ ( ــــــا نالب ــــــْينِ ) َعَورَُه ــــــابُ : ِبَفْتَحتَـ ــــــَدى َبَصــــــرِ  َذَه ــــــْيِن، ِإْح نَـ ــــــْورَاءُ : َأيِ  اْلَعيـْ  اْلَع

ـــــونُ  ـــــا َيُك ـــــاِهًرا َعَورَُه ـــــا َظ ًن ـــــَورَ  َأنَّ  َوِفيـــــهِ . * بـَيـِّ ـــــانَ  ِإَذا اْلَع ـــــا َك  َيْظَهـــــُر، َال  َخِفيًف

  .َوَتَكلُّفٍ  ِبِجدٍّ  تـَْعرَِفهُ  َأنْ  ِإَلى َحاَجةَ  َفَال  يـَتَـَوهَُّمهُ  َوِإنََّما

ـــــــْتحُ : اْلَحـــــــِديثِ  َأْهـــــــلِ  أَْلِســـــــَنةِ  َعَلـــــــى اْلَمْشـــــــُهورُ ) َظْلُعَهـــــــا( مِ  الظَّـــــــاءِ  فـَ  َوالـــــــالَّ

ــــلِ  َوَضــــْبطُ ، )َظَلعهــــا( ــــةِ  َأْه ــــْتحِ : اللَُّغ ــــُكونِ  الظَّــــاءِ  ِبَف مِ  َوُس ــــالَّ ــــوَ ) َظْلعهــــا( ال  َوُه

  .َواْلَمَرضِ  اْلَعَورِ  ُمَشاَكَلةَ  رَاَعْوا اْلَحِديثِ  َأْهلَ  َكَأنَّ و * . اْلَعَرجُ 
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ـــــرَ ) اْلَكِســـــيَرةُ ( ، اْلَمْشـــــيِ  َعلَـــــى تـَْقـــــِدرُ  َال  الَّتِـــــي الرِّْجـــــلُ : َأيِ  بِاْلُمْنَكِســـــِر، ُفسِّ

ــــــى َفِعيــــــلٌ  ــــــوٍل، ِبَمْعَن ــــــي َمْفُع َــــــةِ  َوِف ــــــِذيِّ  ِرَواي ْرِم َــــــَدُلَها التـِّ ــــــاءُ : "ب ــــــيَ ، "اْلَعْجَف  َوِه

  .َمْعًنى َأْظَهرُ  الرَِّوايَةُ  َوَهِذهِ ، اْلَمْهُزوَلةُ 

َقـــــى ِمـــــنْ ) تـُْنِقـــــي َال (  َمـــــا الَِّتـــــي: فَـــــاْلَمْعَنى، ُمـــــخٍّ  َذا: َأيْ  ،نِْقـــــيٍ  َذا َصـــــارَ  ِإَذا أَنـْ

 لَــــْيسَ «: بعــــد روايتــــه َداُودَ  أَبُــــو قَــــالَ وقــــد  .اْلَعَجــــفِ  َغايَــــةِ  ِمــــنْ  ُمــــخٌّ  َلَهــــا بَِقــــيَ 

  .»ُمخٌّ  َلَها

  

ــــــالَ  - ٢١ ــــــد ذي ِمْصــــــَر َق ، : عــــــن يَزِي ــــــَلِميُّ ــــــٍد السُّ ــــــَن َعْب ــــــُة ْب ــــــت ُعْتَب ْي أَتـَ

ــــْم َأِجــــْد : فـَُقْلــــت َل ــــَحايَا، فـَ ــــَتِمُس الضَّ ــــِد إنِّــــي َخَرْجــــت أَْل َــــا اْلَولِي يَــــا أَب

ــــَر ثـَْرَمــــاَء َفَمــــا تـَُقــــوُل؟ قَــــالَ  َأَال ِجْئتنِــــي ُأَضــــحِّي : َشــــْيًئا يـُْعِجُبنِــــي َغيـْ

ـــَك َوَال َتُجـــوُز َعنِّـــي؟ فـََقـــالَ ُســـْبَحا: ِبَهـــا، َقـــالَ  نـََعـــْم : َن اللَّـــِه َتُجـــوُز َعْن

إنـَّــــَك َتُشـــــكُّ َوَال َأُشـــــكُّ إنََّمـــــا نـََهـــــى َرُســـــوُل اللَّـــــِه صـــــلى اهللا عليـــــه 

وســـــــــــلم َعـــــــــــْن اْلُمَصـــــــــــفََّرِة َواْلُمْسَتْأَصـــــــــــَلِة َواْلَبْخَقـــــــــــاِء َواْلُمَشـــــــــــيـََّعِة 

ــــــــفََّرةُ  ــــــــَراِء، فَاْلُمَص ــــــــي : َواْلَكْس ــــــــا َحتَّــــــــى يـَْبــــــــُدَو الَِّت ــــــــُل ُأُذنـَُه ُتْسَتْأَص

ـــــــــْن َأْصـــــــــِلِه، : ِصـــــــــَماُخَها، َواْلُمْسَتْأَصـــــــــَلةُ  ـــــــــَب قـَْرنـَُهـــــــــا ِم ـــــــــي َذَه الَِّت

نُـَهـــــا، َواْلُمَشـــــيـََّعةُ : َواْلَبْخَقـــــاءُ  ـــــي تـُْبَخـــــُق َعيـْ ـــــَنَم : الَِّت ـــــُع اْلَغ ْتَب ـــــي َال تـَ الَِّت

ــــا َوَضــــْعًفا، َواْلَكْســــَراءُ  ــــي َال تـُنْ : َعْجًف ــــيالَِّت حســــن ، حــــم د خــــت. (ِق

 ١٦)لغيره

                                                           
الحديث ضعفه األلباني في ضعيف أبي داود، وحسنه لغيره األرناؤوط في تخريج   ١٦

  .واهللا أعلم. المسند
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ـــــاِفِعيُّ َواْلُجْمُهـــــوُر إلَـــــى أَنـََّهـــــا ُتْجـــــِزُئ : قـــــال المجـــــد ُـــــو َحِنيَفـــــَة َوالشَّ َذَهـــــَب أَب

ـــــُه  ـــــْدِمي َوَجَعَل ـــــاَن َي ـــــٌك إَذا َك ـــــُه َماِل ـــــا، وََكرَِه ـــــْرِن ُمْطَلًق التَّْضـــــِحَيُة ِبَمْكُســـــوِر اْلَق

  .َعْيًبا

 التــــي هــــي: وقيــــل، والرباعيــــة الثنيــــة أســــنانها مــــن ســــقطت التــــي هــــي) ثرمــــاء(

نقصــــان أكلهــــا مــــن أجــــل : والمــــراد*  .مطلقــــا أصــــلها مــــن ســــن منهــــا انقلــــع

 .ذلك

  .بها أضحي جئتني أال: أحمد رواية وفي) بها جئتني أفال(

  .األذن جميع ذاهبة: وهي" أصفر" من المفعول بناء على) المصفرة(

  .أصله من قرنها أخذ التي هي) المستأصلة(

  .تبخق عينها، وهو أقبح العور) البخقاء(

ــــالفتح) المشــــيعة( ــــي): المَشــــيَّعة( ب ــــاج الت ــــى تحت  يتبعهــــا أي، يشــــيعها مــــن إل

 تتبعهـــــا أي الغـــــنم تشـــــيع التـــــي هـــــي): المِشـــــيعة( وبالكســـــر. لضـــــعفها الغـــــنم

ــــة فــــيو . * لعجفهــــا ــــي هــــي المشــــيعة: النهاي ــــزال ال الت ــــع ت ، عجفــــا الغــــنم تتب

ــــدا فهــــي، تلحقهــــا ال: أي  كســــرت إن هــــذا، وراءهــــا تمشــــي أي، تشــــيعها أب

ــــاء ــــاج فألنهــــا فتحتهــــا وإن. الي ــــى يحت ــــن إل  لتأخرهــــا يســــوقها أي، يشــــيعها م

  .الغنم عن

 اْألذن قنـــــــاة: ، أيبالصـــــــاد" صـــــــماخها: "النســـــــخ بعـــــــض وفـــــــي) ســـــــماخها(

ــــي ــــى تـُْفِضــــي الَِّت هكــــذا فــــي الوســــيط، ولــــم أعــــرف مــــا هــــي قنــــاة . (طبلتــــه ِإَل

  )علما وزوجةاألذن، فاللهم رب زدني 
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 وفـــــــــي. * قائمـــــــــة العـــــــــين وتبقـــــــــى، بصـــــــــرها يـــــــــذهب أي) عينهـــــــــا تبخـــــــــق(

 يلتقــــــي أن: أو. غمصــــــا وأكثــــــره، العــــــور أقــــــبح، محركــــــة البخــــــق: القــــــاموس

  .فقؤها العين بخق: الخطابي وقال. * بخق حدقته على عينه شفر

  . السمن ذهاب: محركة العجف) عجفا(

واأللبــــــــاني ضــــــــعفه، ، المنــــــــذري عنــــــــه ســــــــكت الحــــــــديث) حســــــــن لغيــــــــره(

  .واألرناؤوط حسنه لغيره

  

ــــالَ  - ٢٢ ــــي َســــِعيٍد َق ْئُب : َعــــْن أَِب ــــِه فـََعــــَدا الــــذِّ اْشــــتَـَرْيت َكْبًشــــا ُأَضــــحِّي ِب

ــــالَ  ــــَة َق ــــالَ : فََأَخــــَذ اْألَْلَي ــــيَّ صــــلى اهللا عليــــه وســــلم فـََق : َفَســــأَْلت النَِّب

  ١٧)بإسناد ضعيف حم. (»َضحِّ ِبهِ «

  .َأنَّ اْلَعْيَب اْلَحاِدَث بـَْعَد التـَّْعِييِن َال َيُضرُّ ُهَو َدلِيٌل َعَلى : قال المجد

ــــي ــــال العرب الحــــديث وإن كــــان ضــــعيف الســــند، فمعنــــاه صــــحيح، لقولــــه : ق

ــــَعَها ِإالَّ  نـَْفًســــا اللَّــــهُ  ُيَكلِّــــفُ  َال {: تعــــالى ــــيس مــــن ]٢٨٦: البقــــرة[}  ُوْس ، ول

  .ُوسعنا المحافظة على األضحية كل ساعة، واهللا أعلم

فيــــه جــــواز اإلخبــــار عــــن عمــــل نفســــه، مــــا لــــم ) ت َكْبًشــــا ُأَضــــحِّي بِــــهِ اْشـــتَـَريْ (

َلِتـــي بِـــتُّ  َمـــا َواللَّـــهِ  َأَمـــا النَّـــاُس، أَيـَُّهـــا« :يـــرد بـــه الريـــاء، وفـــي الصـــحيح  َهـــِذهِ  لَيـْ

  .عن عائشة) د( »َمَكاُنُكمْ  َعَليَّ  َخِفيَ  َوَال  َغاِفًال، اللَّهِ  ِبَحْمدِ 

                                                           
، فقد )مجهول(األنصاري  محمد بن قرظة، و)ضعيف(بن يزيد الُجْعفي  جابر: فيه  ١٧

إنه لم يسمع : يقال: ال عبد الحقال يُعرف، وق: تفرد جابر بالرواية عنه، قال ابن القطان

  .مجهول: من أبي سعيد، وقال الحافظ
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ــــذِّْئبُ فعــــدا ( ــــذئب مــــن ) ال ــــتِ : "الســــباع، وفــــي الصــــحيحينفال ــــانِ  كاَن  اْمَرأََت

ـــــا ـــــا َمَعُهَم َناُهَم ـــــذِّْئبُ  َجـــــاءَ  ابـْ ـــــَذَهبَ  ال ـــــاْبنِ  َف ـــــتْ  ِإْحـــــَداُهَما ِب : َصـــــاِحَبتُـَها فـََقاَل

ـــــكِ  َذَهـــــبَ  ِإنََّمـــــا ـــــتِ  بِاْبِن ـــــكِ  َذَهـــــبَ  ِإنَّمـــــا اُألْخـــــَرى َوقاَل ـــــا! بِاْبِن ـــــى فـََتَحاَكَمَت  ِإَل

ــــَرى بِــــهِ  فـََقَضــــى َداُودَ   بــــذلك فأخبرتــــاه داود بــــن ُســــَلْيَمانَ  َعَلــــى َفَخَرَجَتــــا ِلْلُكبـْ

َقــــــــالَ  ــــــــوِني فـَ ــــــــكِّينِ  ائْـُت نَـُهَمــــــــا َأُشــــــــقَّهُ  بِالسِّ ــــــــْغَرى فـََقالَــــــــتِ  بـَيـْ  تـَْفَعــــــــلُ  الَ : الصُّ

نُـَهـــــا ُهـــــوَ  اهللا يـَْرَحُمـــــكَ   أبـــــي عـــــن) ن ق م حـــــم(". للصـــــغرى بـــــه فـََقَضـــــى ابـْ

  .هريرة

  .النَِّساء من األلية اْلَعِظيَمة: الوركانةو *  .الورك) اْألَْلَيةَ (

ـــه مـــن أمـــور الـــدين، وفـــي الصـــحيح) َفَســـأَْلت( ـــنْ  َشـــيءٌ  كـــانَ  ِإذا: "ألن ـــرِ  ِم  أْم

ُتمُ  ُدْنيـــاُكمْ  ) م حـــم(". فـــِإليَّ  ِديـــِنُكمْ  أْمـــرِ  ِمـــنْ  َشـــْيءٌ  كـــانَ  َوِإذا، بِـــهِ  أْعلَـــمُ  فـــأَنـْ

  .وعائشة أنس عن) هـ( أنس َعن

  

  الباباألحاديث الضعيفة في:  

َأَمَرنَــــا َرُســــوُل اللَّــــِه صــــلى اهللا عليــــه : َعــــْن َعِلــــيٍّ رضــــي اهللا عنــــه قَــــالَ  -

وســـــــــلم َأْن َنْسَتْشـــــــــِرَف اْلَعـــــــــْيَن َواْألُُذَن، َوَال ُنَضـــــــــحَِّي ِبَعـــــــــْورَاَء، َوَال 

، حــــــم َواْألَْربـََعــــــةُ ( ١٨.ُمَقابـََلــــــٍة، َوَال ُمــــــَدابـََرٍة، َوَال َخْرَمــــــاَء، َوَال ثـَْرَمــــــاءَ 

                                                           
ِر اْألُُذنِ «)) اْلُمَدابـََرةُ . ((»يـُْقَطُع َطَرُف اْألُُذنِ «)) اْلُمَقابـََلةُ ((  ١٨ . »يـُْقَطُع ِمْن ُمَؤخَّ

َمةِ «)) اْلَخْرقَاءُ . ((»ُتَشقُّ اْألُُذنُ «)) الشَّْرقَاءُ (( د، من تفسير أبي . (»ُتْخَرُق ُأُذنـَُها لِلسِّ

سقطت من سّنها الثنية والرباعية، وذلك يفضي إلى نقصان )) الثرماء) * ((إسحاق لزهير

  .أكلها
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وحســـــــنه ، ت حـــــــب ك، وثالثـــــــتهم مـــــــن المتســـــــاهلين: َوَصـــــــحََّحهُ 

 ١٩)إال األمر باإلستشراف ضعيف: األرناؤوط، وقال األلباني

 فـــــةآ مـــــن ســـــالمتهما فـــــي ونتأمـــــل إليهمـــــا ننظـــــر) واألذن العـــــين نستشـــــرف(

  .والجدع كالعور،  بهما تكون

  .عوراء وهي أعور فهو، عينيه إحدى حس ذهب) عوراء(

. * مقــــدمها مــــن معلقــــا تــــرك ثــــم شــــيء أذنهــــا قبــــل مــــن قطــــع التــــي) مقابلــــة(

  .معلقة وتركت قدام من أذنها قطعت شاة هي: القاموس وفي

  .مؤخرها من معلقا وترك دبرها من قطع التي وهي) مدابرة(

  .يثقب أذنها: ، أيمستدير خرق أذنها في التي) خرقاء(

 مــــا: والخرقــــاء، طــــوال أذنهــــا قطــــع مــــا: ، أوطــــوال األذن مشــــقوقة) شــــرقاء(

  .عرضا أذنها قطع

  

ـــــالَ  - ـــــيٍّ َق ـــــْن َعِل ـــــلََّم َأن : َع ـــــِه َوَس ـــــوُل اللَّـــــِه َصـــــلَّى اللَّـــــُه َعَلْي ـــــى َرُس نـََه

ـــــالت ( ٢٠.نضـــــحي بأعضـــــب اْلقـــــرن َواْألُذن حســـــن صـــــحيح، : وق

  ) ضعيف، جهن 

 َتُجــــــوزُ  اْلَخــــــارِجِ  اْلَقــــــْرنِ  اْلَمْكُســــــورَةَ  َأنَّ  ِعْنــــــِدي الظَّــــــاِهرُ : قــــــال المبــــــاركفوري

ــــا التَّْضــــِحَيةُ  ــــا، ِبَه ــــْرنِ  اْلَمْكُســــورَةُ  َوَأمَّ ــــدَّاِخلِ  اْلَق ــــا ال ــــالَ  َفَكَم ــــوَْكاِنيُّ  َق ــــنْ  الشَّ  ِم

                                                           
  .أبي إسحاق بعد تغيرهزهير بن معاوية، سمع من : فيه  ١٩
  .اْلَعْضُب النِّْصُف فََأْكثـَُر ِمْن َذِلكَ : قال اْبن اْلُمَسيِّبِ   ٢٠
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ـــــا ـــــوزُ  َال  أَنـََّه ـــــِحَيةُ  َتُج ـــــا التَّْض ـــــونَ  َأنْ  ِإالَّ  ِبَه ـــــذَّاِهبُ  َيُك ـــــنَ  ال ـــــْرنِ  ِم ـــــدَّاِخلِ  اْلَق  ال

  .َيِسيًرا ِمْقَدارًا

ـــــي) القـــــرن واألذن أعضـــــب( ـــــة ِف ـــــرن اْلَمْكُســـــورَةهـــــو  االعضـــــب: النـَِّهاَي ، اْلق

ْذن ِفي العضب يكون َوقد   .َأكثر اْلقرن ِفي انه ال، إأَْيضا اْإلِ

  

 ]بالشاة أو الشاتين األضحية عن أهل بيت واحد((] ١٤((  

َكْيــــَف  : َســــأَْلت أَبَــــا أَيُّــــوَب اْألَْنَصــــاِريَّ : َعــــْن َعطَــــاِء بْــــِن َيَســــاٍر قَــــالَ  - ٢٣

ـــــَحايَا ِفـــــيُكْم َعَلـــــى َعْهـــــِد َرُســـــوِل اللَّـــــِه  صـــــلى اهللا عليـــــه َكانَـــــْت الضَّ

 صــــلى اهللا عليــــه وســــلمَكــــاَن الرَُّجــــُل ِفــــي َعْهــــِد النَِّبــــيِّ : قَــــالَ  وســــلم

ــــاِة َعْنــــُه َوَعــــْن أَ  فـَيَــــْأُكُلوَن َويُْطِعُمــــوَن َحتَّــــى ، ْهــــِل بـَْيتِــــهِ ُيَضــــحِّي بِالشَّ

 )، صحيح، جهَوَصحََّحهُ ت (. تـََباَهى النَّاُس َفَصاَر َكَما تـََرى

  .اْلبَـْيتِ  َأْهلِ  َتَمامِ  َعنْ  َتْكِفي اْلَواِحَدةَ  اْألُْضِحيَّةَ  َأنَّ  ُمْقَتَضاهُ 

ـــــدَ  َهـــــَذا َعَلـــــى َواْلَعَمـــــلُ : قـــــال الترمـــــذي ـــــْولُ  َوُهـــــوَ ، اْلِعْلـــــمِ  َأْهـــــلِ  بـَْعـــــضِ  ِعْن  قـَ

ـــــالَ . * َوِإْســـــَحاقَ  َأْحَمـــــدَ  ـــــمِ  َأْهـــــلِ  بـَْعـــــضُ  َوَق ـــــاةُ  ُتْجـــــِزئُ  َال : اْلِعْل  اْلَواِحـــــَدةُ  الشَّ

ــــْولُ  َوُهــــوَ ، َواِحــــَدةٍ  نـَْفــــسٍ  َعــــنْ  ِإالَّ   َأْهــــلِ  ِمــــنْ  َوَغْيــــرِهِ  اْلُمَبــــاَركِ  بْــــنِ  اللَّــــهِ  َعْبــــدِ  قـَ

ــــَحاحُ  اْآلثَــــارُ : الثَّــــاِني قـَْولِــــهِ  ِفــــي َشــــْرِحهِ  ِفــــي اْلَعَربِــــيِّ  ابْــــنُ  َوقَــــالَ . * اْلِعْلــــمِ   الصِّ

   .َعَلْيهِ  تـَُردُّ 

ـــــاَهى النَّـــــاسُ ( َب ـــــت ) َحتَّـــــى تـَ ـــــو أن أهـــــل بي ـــــاهي، فل فالمـــــذموم إنمـــــا هـــــو التب

أن مـــا كـــان أكثـــر فعـــال كـــان : يـــذبحون أكثـــر مـــن شـــاة بـــال مباهـــاة، فالقاعـــدة
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الصــــــالة والســــــالم مائــــــة بدنــــــة كمــــــا أكثــــــر أجــــــرا، وقــــــد ذبــــــح النبــــــي عليــــــه 

  .واهللا أعلم وعلمه أتم .عرفت

 ِمــــنْ : "المباهــــاة مذمومــــة حتــــى فــــي بنــــاء المســــاجد، وفــــي الصــــحيح] تنبيــــه[

ــــــَراطِ  ــــــاَعةِ  َأْش ــــــاَهى َأنْ  السَّ ــــــي النَّــــــاسُ  يـََتَب ــــــس عــــــن) ن(". المســــــاجد ِف *  .أن

*  .أنــــــس َعــــــن) حــــــب(". الَمَســــــاِجدِ  ِفــــــي النَّــــــاسُ  يـََتَبــــــاَهى َأنْ  نهــــــى: "وفيــــــه

". َعَلــــــْيُكم فالــــــدَّمارُ ، َمصــــــاِحَفُكمْ  َوَحلَّْيــــــُتمْ  َمســــــاِجدَُكمْ  زَْخــــــَرفْـُتمْ  ِإذا: "وفيــــــه

  .الدرداء أبي عن) الحكيم(

  

ـــــرِيَحَة  - ٢٤ ـــــي َس ـــــْن أَِب ـــــالَ ) شـــــيخ الشـــــعبي(َع ـــــى : َق ـــــي َعَل ـــــي َأْهِل َحَمَلِن

ــــــنَِّة َكـــــاَن َأْهــــــُل اْلبَـْيـــــِت  ُيَضــــــحُّوَن اْلَجَفـــــاِء بـَْعـــــَدَما َعِلْمــــــت ِمـــــْن السُّ

ـــــــاتـَْينِ  ـــــــاِة َوالشَّ ـــــــا، بِالشَّ ـــــــا ِجيَرانـَُن ُلَن : الراجحـــــــي*  )جـــــــه(. َواْآلَن يـَُبخِّ

 .تجزئ شاٌة عن أهل البيت ولو كانوا مائة

ُلَنــــــا( ــــــحِّ  اْلُبْخــــــلِ  ِإلَــــــى يـَْنُســــــُبونـََنا: َأيْ  التَّْبِخيــــــِل، ِمــــــنَ ) يـَُبخِّ ــــــا ِإنِ  َوالشُّ َن  اْكتَـَفيـْ

نَـْينِ  بِاْلَواِحَدةِ    .َوبِاِالثـْ

. ُمَوثـَُّقــــــــونَ  َورَِجالُــــــــهُ  َصــــــــِحيحٌ  ِإْســــــــَناُدهُ : الزََّوائِــــــــدِ  ِفــــــــي] درجــــــــة الحــــــــديث[

  .وصححه األلباني

 ]التضحية بالبقرة والبدنة((] ١٥((  

ُهَمـــا قَــالَ  - ٢٥ َنَحْرنَـــا َمــَع النَِّبـــيِّ : َعــْن َجــاِبِر بـــِن َعْبــِد اللَّـــِه َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ

َعةٍ : َعــــاَم اْلُحَدْيِبَيــــةِ  صـــلى اهللا عليــــه وســــلم َواْلبَـَقــــَرَة ، اْلَبَدنَــــَة َعــــْن َســــبـْ
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َعةٍ  َأنَّ النَِّبـــــيَّ َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْيــــِه َوَســـــلََّم : )د(ولفــــظ * ) م(. َعــــْن َســــبـْ

َعةٍ «: قَالَ  َعةٍ ، اْلبَـَقَرُة َعْن َسبـْ  .»َواْلَجُزوُر َعْن َسبـْ

  .، وهو ذكر البقرالثور ومثلها) البقرة(

عنــــد مــــن يجــــوز ذلــــك، (أمــــا فــــي العقيقــــة * . األضــــاحي فــــي) ســــبعة عــــن(

ــــي  ــــدر حفظــــه اهللا ف ــــو ب ــــا يوســــف أب ــــراجح عــــدم جــــوازه كمــــا حققــــه أخون وال

  .فبقرٌة عن واحد) رسالته

ـــــل مـــــن) الجـــــزور( ـــــق، خاصـــــة اإلب ـــــذكر علـــــى يطل ـــــى ال : الجـــــزر مـــــن، واألنث

ــــــة*  .القطــــــع ــــــل، والجمــــــل: والناق ــــــى اإلب ــــــه  : أنث ــــــر لعل ــــــل، والبعي ذكــــــر اإلب

  .كالجزور، واهللا أعلم

ــــــع الحــــــديث بهــــــذا قــــــال": العربــــــي ابــــــن قــــــال) ســــــبعة عــــــنالجــــــزور (  جمي

 فيصــــــح* . "القيــــــاس يــــــرده وال، تأويــــــل لهــــــذا ولــــــيس، اً مالكــــــ إال، العلمــــــاء

 كــــانوا ســــواء، تطوعــــا أو واجبــــا، ذينــــك مــــن بكــــلالضــــحية  فــــي االشــــتراك

 اقتضــــــاه كمــــــا،  اللحــــــم وبعضــــــهم القربــــــة بعضــــــهم أراد أو، متقــــــربين كلهــــــم

ـــــــه. اإلطـــــــالق ـــــــال وب ـــــــال. * وأحمـــــــد الشـــــــافعي ق ـــــــو وق  يجـــــــوز: حنيفـــــــة أب

  .لغيرهم ال للمتقربين

  

ُكنَّـــــا َمـــــَع َرُســـــوِل اللَّـــــِه َصـــــلَّى اللَّـــــُه َعَلْيـــــِه : َعـــــِن ابْـــــِن َعبَّـــــاٍس قَـــــالَ  - ٢٦

ــــي َســــَفٍر َفَحَضــــَر اْألَْضــــَحى َعةٌ ، َوَســــلََّم ِف ــــَرِة َســــبـْ ــــي اْلبَـَق ، فَاْشــــتَـرَْكَنا ِف

  )َحَسٌن غريبٌ : َوقَاَل التـِّْرِمِذيُّ ت ن جه، (. َوِفي اْلَبِعيِر َعَشَرةٌ 
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َعةً ( َعةَ ) َســـــبـْ ـــــبـْ ـــــَخاصٍ  َس ـــــى بِالنَّْصـــــبِ ، َأْش ـــــِديرِ  َعَل ْق ـــــي" تـَ ـــــا، "َأْعِن  ِلَضـــــِميرِ  بـََياًن

 َضــــــِميرِ  ِمــــــنْ  بَــــــَدًال  َمْرفُــــــوعٌ : َوِقيـــــلَ ، اْلَحــــــالِ  َعَلــــــى ُنِصــــــبَ : َوِقيــــــلَ . اْلَجْمـــــعِ 

  .، واهللا أعلماْلَحالِ  َعَلى َمْنُصوبٌ  أَنَّهُ  َوالظَّاِهرُ ، "اْشتَـرَْكَنا"

ــــلٌ  ِفيــــهِ ) َعْشــــَرةً  اْلَبِعيــــرِ  َوِفــــي( ــــى َدلِي  َأْشــــَخاصٍ  َعْشــــَرةِ  اْشــــِتَراكُ  َيُجــــوزُ  أَنَّــــهُ  َعَل

ــــي ــــرِ  ِف ــــهِ ، اْلَبِعي ــــالَ  َوِب ــــنُ  ِإْســــَحاقُ  َق ــــهِ  ْب ــــم. وحــــده: ، أيرَاُهَوْي قــــال  .واهللا أعل

وإذا صــــح الحــــديث فهــــو مــــذهبي، والبعيــــر أغلــــى مــــن البقــــرة كمــــا : العربــــي

  .واهللا أعلمفاألمر معقول، عرفت، 

  

 ]أثالثا، وتصريفها لحوم األضحيةاألكل من ((] ١٦((  

ـــي َجـــاِبرٍ عـــن  - ٢٧ ـــيّ  َحـــجّ  ِصـــَفة ِف ـــالَ  وســـلم عليـــه اهللا صـــلى النَِّب ُـــمَّ : َق  ث

ــــِدِه، َبَدنَــــةً  َوِســــتِّينَ  َثَالثًــــا فـََنَحــــرَ  اْلَمْنَحــــرِ  إلَــــى اْنَصــــَرفَ   َأْعطَــــى ثُــــمَّ  بَِي

ــــرَ  َعِلي�ــــا ــــرَ  َمــــا فـََنَح ــــي َوَأْشــــرََكهُ  َغبَـ ــــهِ  ِف ــــرَ  ثُــــمَّ  َهْدِي ــــلِّ  ِمــــنْ  َأَم  َبَدنَــــةٍ  ُك

ـــْدرٍ  ِفـــي َفُجِعَلـــتْ  بَِبْضـــَعةٍ  ـــَأَكَال  َفطُِبَخـــتْ  ِق ـــا ِمـــنْ  َف ـــنْ  َوَشـــرِبَا، َلْحِمَه  ِم

 )حم م(. َمَرِقَها

  !مضى شرح هذا الحديث فجدْد به عهدا

ــــــرَ ( ــــــنْ  َأَم ــــــلِّ  ِم ــــــةٍ  ُك ــــــَعةٍ  َبَدَن ــــــتْ  بَِبْض ــــــي َفُجِعَل ــــــْدرٍ  ِف فاألفضــــــل أن يأكــــــل ) ِق

ــــره ــــم أضــــحيته حقيقــــًة، ال مــــن أضــــحية غي ، واألمــــر واســــع اإلنســــان مــــن حل

  .إن شاء اهللا

واللحــــم والفاكهــــة إذا اجتمعــــا، قــــّدمت الفاكهــــة، فقــــد ) َلْحِمَهــــا ِمــــنْ  فَــــَأَكَال (

ـــــا ـــــةٍ {: قـــــال ربن ـــــا َوفَاِكَه ـــــُرونَ  ِممَّ ـــــمِ ) ٢٠( يـََتَخيـَّ ـــــرٍ  َوَلْح ـــــا طَْي ـــــتَـُهونَ  ِممَّ }  َيْش
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، فابـــــــــدؤوا بمـــــــــا بــــــــــدأ اهللا بـــــــــه أيهـــــــــا المســــــــــلمون ]٢١ ،٢٠: الواقعـــــــــة[

  .٢١المؤمنون عباد اهللا

ــــرِبَا( ــــنْ  َوَش ــــد األكــــل )َمَرِقَهــــا ِم ــــي مســــلم. فالشــــرب بع ــــو َدَعــــا: وف  ُأَســــْيدٍ  أَُب

ـــــاِعِديُّ  ُـــــهُ  َفَكانَـــــتِ  ُعْرِســـــِه، ِفـــــي َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى اهللاِ  َرُســـــولَ  السَّ  اْمَرأَت

ــــذٍ  ــــيَ  َخــــاِدَمُهمْ  يـَْوَمِئ ــــُروُس، َوِه ــــالَ  اْلَع ــــْدُرونَ : َســــْهلٌ  َق ــــا َت  اهللاِ  َرُســــولَ  َســــَقتْ  َم

َقَعــــتْ « َوَســــلََّم؟ َعَلْيــــهِ  اهللاُ  َصــــلَّى ــــْوٍر، ِفــــي اللَّْيــــلِ  ِمــــنَ  َتَمـــــَراتٍ  لَــــهُ  أَنـْ ـــــا تـَ  فـََلمَّ

  .فالشرب بعد األكل على هذا الحديث الصريح. »ِإيَّاهُ  َسَقْتهُ  َأَكلَ 

 

 اهللاُ  َصــــلَّى اهللاِ  َرُســــولُ  َكــــانَ : " قَــــالَ  أَبِيــــِه، َعــــنْ  بـَُريْــــَدَة، ابْــــنِ  َعــــنِ  - ٢٨

، َشــــْيًئا يَْأُكــــلَ  َحتَّــــى َيْخــــُرجْ  لَــــمْ  اْلِفطْــــرِ  يـَــــْومُ  َكــــانَ  ِإَذا َوَســــلَّمَ  َعَلْيــــهِ 

ــــمْ  اْألَْضــــَحى َكــــانَ  َوِإَذا ــــانَ ، يـَْرِجــــعَ  َحتَّــــى َشــــْيًئا يَْأُكــــلْ  َل  رََجــــعَ  ِإَذا وََك

 مـــــن فيأكـــــل«: )قـــــط( َوَلفـــــظ*  )هـــــق( " ُأْضـــــِحيَِّتهِ  َكِبـــــدِ  ِمـــــنْ  َأَكـــــلَ 

 ٢٢)ابُن القطاناألخير اللفظ صحح ( .»أضحيته

                                                           
". َوِة اللَِّه الّتي َسمَّاُكْم بَها الُمْسِلِميَن الُمْؤِمنيَن ِعباَد اللَّهِ اْدُعوا ِبَدعْ : "في الصحيح  ٢١

عن الحارث ابن الحارث األشعري، وهذه سنة أماتها بعض ) حم تخ ت ن حب ك(

  .الدكاترة هداهم اهللا إلى سواء الصراط
. * ة غير َهَذا الَحِديثَال أعرف لثّواب بن عتبَ : ، َوقَاَل ُمَحمَّدَغرِيب: قَاَل التـِّْرِمِذيّ   ٢٢

ْسَناد َولم يخرَجاُه، وثّواب َهَذا َقِليل الَحِديث : َوقَاَل اْلَحاِكم بِنَـْوع ) َولم يجرح(َصِحيح اْإلِ

. * من َطرِيق الرَِّوايَة مستفيضة ِفي ِبَالد اْلُمسلمين سنة عزيزةيْسقط ِبِه َحِديثه، َوَهِذه 

؛ ِألَن ثّوابًا َهَذا َبصِري ثَِقة، َوثـََّقُه اْبن مِعين، َصِحيح ِديالَحِديث ِعنْ : َوقَاَل اْبن اْلقطَّان
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وقـــــد أجازنـــــا فـــــي تـــــدريس كتابـــــه (قـــــال شـــــيخنا البغـــــا الدمشـــــقي حفظـــــه اهللا 

. بالبــــــاقي ويتصــــــدق تبركــــــاً  منهــــــا القليــــــل يأكــــــل أن األفضــــــل"): التــــــذهيب"

ــــو ببعضــــها التصــــدق ويجــــبَ  ــــر ول . المــــذهب فــــي األصــــح علــــى واحــــد لفقي

 جعــــــل ومــــــا، " لكــــــم جعلناهــــــا: " تعــــــالى لقولــــــه منهــــــا األكــــــل يجــــــب ولــــــم

  .وتركه أخذه بين رمخيّ  فهو لإلنسان

ـــْومُ ( ـــرِ  يـَ ـــمْ  اْلِفْط ـــْيًئا يَْأُكـــلَ  َحتَّـــى َيْخـــُرجْ  َل أعـــّم العـــام، فهـــو يشـــمل  الشـــيء) َش

 الَ  َكــــــان: "أي طعــــــام، لكــــــن المســــــتحب أن يكــــــون تمــــــرا، ففــــــي الصــــــحيح

ـــــْومَ  يـَْغـــــُدو  بـــــن َجـــــابر َعـــــن) طـــــب(". َتَمـــــَراتٍ ) َســـــْبعَ ( يَْأُكـــــلَ  َحتَّـــــى اْلِفْطـــــرِ  يـَ

  .ما بين قوسين، صحيح إال َسُمَرة

ــــــانَ ( ــــــعَ  ِإَذا وََك بعــــــد أن صــــــلى ركعتــــــين تطوعــــــاً فــــــي بيتــــــه، ففــــــي ) َأَكــــــلَ  رََج

ــــلَ  ُيَصــــلِّي الَ  َكــــانَ : "الصــــحيح ْب ــــِإَذا َشــــْيئاً  اْلِعيــــدِ  قـَ ــــعَ  َف ــــى رََج ــــهِ  ِإَل  َصــــلَّى َمْنزِِل

ــــــْينِ  ــــــن) هـــــــ(". رَْكَعتَـ ــــــي َع ــــــنْ  َخَرْجــــــتَ  ِإذا: "وفــــــي الصــــــحيح*  .ســــــعيد أب  ِم

ــــكَ  ــــْينِ  َفَصــــلِّ  َمْنزِِل ِــــكَ  رَْكَعتَـ ــــوءِ  َمْخــــَرجَ  َتْمَنعان ــــتَ  َوِإذا، السُّ ــــى َدَخْل ــــكَ  ِإَل  َمْنزِِل

  .هريرة أبي َعن) َهب اْلبَـزَّار(". السُّوءِ  َمْدَخلَ  َتْمنَـَعاِنكَ  رَْكَعتَـْينِ  َفَصلِّ 

، ابــــُن القطــــان، كمــــا قــــال "أضــــحيته مــــن": الصــــحيح) ُأْضــــِحيَِّتهِ  َكبِــــدِ  ِمــــنْ (

ــــهِ  اللَّْحــــمِ  َأَحــــبَّ  كــــانَ : "ضــــعيفوفــــي حــــديث . * واهللا أعلــــم ــــفُ : ِإلَْي ". اْلَكِت

  .عباس ابن عن) نعيم أَبُو(

  

                                                                                                                           

اَرُقْطِنّي أَْيضا َصِحيَحة وثواب أنكر أَبُو َحاِتم َوأَبُو زْرَعة . * ِإَلى ثّواب اْلَمْذُكور َوزِيَاَدة الدَّ

  )البدر المنير البن الملقن. (َصُدوق: توثيقه، َلِكن قَاَل اْبن مِعين
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ـــــٍب  - ٢٩ ـــــي طَاِل ـــــِن أَِب ـــــيِّ ْب ـــــهَعـــــْن َعِل ـــــالَ  رضـــــي اهللا عن ـــــيُّ : َق َأَمَرنِـــــي النَِّب

ـــــَم ُلُحوَمَهـــــا ، َأْن َأقُـــــوَم َعَلـــــى بُْدنِـــــهِ  صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم َوَأْن ُأَقسِّ

َوَال ُأْعِطـــــــَي ِفـــــــي ِجَزارَتَِهـــــــا ، َوُجُلوَدَهـــــــا َوِجَالَلَهـــــــا َعَلـــــــى اْلَمَســـــــاِكينِ 

َها َشْيًئا   )ق(. ِمنـْ

ـــيّ ( ـــبٍ  َعِل ـــي طَاِل ـــِن أَِب ـــه : شـــئت تقـــولإن  )ْب ـــم تخـــص ب كـــرم اهللا وجهـــه، مـــا ل

عليـــــــا عليـــــــه الســـــــالم، فإنـــــــه مـــــــن دأب الرافضـــــــة هـــــــداهم اهللا إلـــــــى ســـــــواء 

  .الصراط

، فــــإن أبــــا طالــــب مــــات كــــافراً والعيــــاذ بــــاهللا، "عنهمــــا"ال  )رضــــي اهللا عنــــه(

ـــــا ولـــــْوال! الّنـــــارِ  ِمـــــنَ  ضحضـــــاح فـــــي إنـــــه: "وفـــــي الصـــــحيحين ـــــي َلكـــــانَ  أَن  ِف

  .المطلب عبد بن اْلَعبَّاس َعن) ق حم(". األسفل الدَّْركِ 

ـــوم( ـــهِ  َأُق ـــى بُْدِن ـــا. * أذبحهـــا: أي )َعَل ـــنْ {: وقـــال ربن ـــوَ  َأَفَم ـــاِئمٌ  ُه ـــى َق  ُكـــلِّ  َعَل

  .رقيب عليها: أي ]٣٣: الرعد[}  َكَسَبتْ  ِبَما نـَْفسٍ 

البــــدن : وقيــــل. اإلبــــل، وقــــد يطلــــق علــــى البقــــر: البــــدن فــــي األصــــل) بدنــــه(

  .في اللغة اإلبل والبقر جميعا، والمراد هنا اإلبل فقط

ـــــم( وتقـــــاس األضـــــحية  )ُلُحوَمَهـــــا َوُجُلوَدَهـــــا َوِجَالَلَهـــــا َعلَـــــى اْلَمَســـــاِكينِ  ُأَقسِّ

  .ةالبدنعلى 

  .الجّل للدابة كالثوب لإلنسان، تصان به) جاللها(

َهــــا َشــــْيًئا( ــــا ِمنـْ ــــي ِجَزارَتَِه ــــْيَس اْلُمــــَراد أَنَّــــُه َال : قــــال الشــــوكاني) َوَال ُأْعِطــــَي ِف َل

ـــِل اْلِجـــَزارَِة َال  ـــَراُد أَنَّـــُه َال يـُْعِطـــي ِألَْج ـــْل اْلُم ـــْيًئا أَْلَبتَّـــَة، َب ـــِر يـُْعِطـــي اْلَجـــاِزَر َش ِلَغْي

  .َذِلكَ 
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 َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اللَّـــهُ  َصـــلَّى النَِّبـــيِّ  ُأْضـــِحيَّةِ  ِصـــَفةِ  ِفـــي َعبَّـــاٍس، ابْـــنِ  َعـــنْ  - ٣٠

ـــــالَ  ـــــمُ : َق ـــــلَ  يُْطِع ـــــهِ  َأْه ـــــَث، بـَْيِت ـــــمُ  الثـُُّل ـــــَراءَ  َويُْطِع ـــــهِ  فـَُق ـــــَث، ِجيَراِن  الثـُُّل

ـــــــــؤَّالِ  َعَلـــــــــى َويـََتَصـــــــــدَّقُ   ُموَســـــــــى أَبُـــــــــو اْلَحـــــــــاِفظُ (» .بِالثـُّلُـــــــــثِ  السُّ

  .موقوف) َحَسنٌ : َوقَالَ  اْلَوظَاِئِف، ِفي اْألَْصَفَهاِنيُّ 

ــــة ــــن قدام ــــْولُ وهــــو : قــــال اب ــــنِ  قـَ ــــنِ  َمْســــُعودٍ  اْب ــــَر، َواْب ــــمْ  ُعَم ــــِرفْ  َوَل ــــا نـَْع  َلُهَم

ـــــا ـــــي ُمَخاِلًف ـــــَحابَِة، ِف ـــــانَ  الصَّ ـــــا َفَك ـــــاَلى اللَّـــــهَ  َوِألَنَّ ، إْجَماًع َع ـــــالَ  تـَ ـــــوا{: َق  َفُكُل

َهــــــــا ــــــــاِنعَ  َوَأْطِعُمــــــــوا ِمنـْ ــــــــرَّ  اْلَق ــــــــاِئلُ : َواْلَقــــــــاِنعُ . ]٣٦: الحــــــــج[} َواْلُمْعتَـ ، السَّ

ـــــرُّ  ـــــك الـَّــــِذي: َواْلُمْعتَـ ـــــك يـَتَـَعـــــرَّضُ  َأيْ  يـَْعَترِي ـــــَال  لُِتْطِعَمـــــُه، َل  فَـــــذََكرَ  َيْســـــَأُل، َف

نَـُهمْ  يـُْقَسمَ  َأنْ  فـَيَـْنَبِغي َأْصَناِف، َثَالثَةَ    .أَْثَالثًا بـَيـْ

  :أقوال ٣تثليث لحوم األضاحي  في) الثـُُّلثَ (

  .يأكله، ويطعمه الفقراء، ويطعمه السّؤالأن : هنا -١

: قـــال ربنـــا. وبعـــض العلمـــاء أن التثليـــث علـــى مـــا جـــاء فـــي القـــرآن -٢

ـــــِإَذا{ ـــــتْ  َف ـــــوا ُجُنوبـَُهـــــا َوَجَب َهـــــا َفُكُل ـــــاِنعَ  َوَأْطِعُمـــــوا ِمنـْ ـــــرَّ  اْلَق }  َواْلُمْعتَـ

أن يأكلـــــــه، ويطعـــــــم القـــــــانع، ويطعـــــــم : ، فالتثليـــــــث]٣٦: الحـــــــج[

ــــــــــر ــــــــــارة أخــــــــــرى. المعت ــــــــــة: وبعب . * األكــــــــــل، والصــــــــــدقة، والهدي

ـــده، بمـــا الراضـــي)): القـــانع(( ـــر مـــن يعطـــي؛ وبمـــا عن  أو، مســـألة غي

  .يسأل وال نفسه يريك الذي)) َواْلُمْعتَـرّ . ((السائل هو

 علــــى األكــــل، واإلدخــــار، والصــــدقة،: وبعــــض العلمــــاء أن التثليــــث -٣

 عــــــن) د(". واّتِجــــــُروا وادَِّخــــــُروا فُكلــــــوا" :مــــــا جــــــاء فــــــي الصــــــحيح
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طلـــــب : مـــــن األجـــــر ال مـــــن األجـــــرة، فـــــالمراد: ، واإلتجـــــارنبيشـــــة

 .األجر من اهللا تعالى

 ]النهي عن بيع أجزاء األضاحي((] ١٧((  

َتـــــاَدَة بْـــــَن النـُّْعَمـــــاِن َأْخبَــــــَرُه َأنَّ النَِّبـــــيَّ  - ٣١ صـــــلى َعـــــْن أَبِـــــي َســـــِعيٍد َأنَّ قـَ

إنـِّــــي ُكْنـــــت َأَمـــــْرُتُكْم َأْن َال تَـــــْأُكُلوا «: قَـــــاَم فـََقـــــالَ  اهللا عليـــــه وســـــلم

ـــــْوَق َثَالثَـــــِة أَيَّـــــاٍم لَِيَســـــَعُكمْ  ، َوِإنِّـــــي ُأِحلُّـــــُه َلُكـــــمْ ، ُلُحـــــوَم اْألََضـــــاِحيِّ فـَ

وَُكلُــــــوا ، َوَال تَِبيُعــــــوا ُلُحــــــوَم اْلَهــــــْدِي َواْألََضــــــاِحيِّ ، َفُكلُــــــوا َمــــــا ِشــــــْئُتمْ 

ـــــــاَوَتَصـــــــدَّ  ـــــــْن ، َوَال تَِبيُعوَهـــــــا ُقوا َواْســـــــَتْمِتُعوا ِبُجُلوِدَه َوِإْن َأْطَعْمـــــــُتْم ِم

  ٢٣)حم بإسناد ضعيف( .»ُلُحوِمَها َشْيًئا َفُكُلوا أَنَّى ِشْئُتمْ 

ـــــــيُّ  ـــــــاَل اْلُقْرطُِب ـــــــاُع : َق ـــــــا َال تـَُب ـــــــْدِي َوِجَالِلَه ـــــــوَد اْلَه ـــــــى َأنَّ ُجُل ـــــــٌل َعَل ـــــــِه َدلِي ِفي

َعَلــــى َأنَّ َلْحَمَهــــا َال  اتـََّفُقــــواَوقَــــْد ، اللَّْحــــِم َوِإْعطَائِِهَمــــا ُحْكَمــــهُ ِلَعْطِفِهَمــــا َعَلــــى 

  .َفَكَذا اْلُجُلوُد َواْلِجَاللُ ، يـَُباعُ 

فحــــديث قتــــادة وإن كــــان ضــــعيف الســــند، فهــــو  .التــــابع تــــابع: قــــال العربــــي

ـــــى الطَّـــــْولِ  َذُوو لَيتَِّســـــعَ : "وفـــــي الصـــــحيح) لَِيَســـــَعُكمْ (. صـــــحيح المعنـــــى  َعَل

  .بريدة عن) ت(". َلهُ  َطْولَ  الَ  َمنْ 

ــــمْ ( ــــا) َوِإنِّــــي ُأِحلُّــــُه َلُك ــــي الصــــحيح، لنهي عــــن اإلدخــــار منســــوخف  إنــــي" :وف

ــــــت  وأْطِعُمــــــوا َفُكلُــــــوا َثَالثًــــــا إالَّ  اَألضــــــاِحي لُحــــــومَ  تَــــــأكلوا أن: نهيــــــتكم كن

  .بريدة) ن". (لكمْ  َبَدا َما وادَِّخُروا

                                                           
بن  زُبيد، و)مدلس وقد عنعن(وهو عبد الملك بن عبد العزيز  ابن جريج: فيه  ٢٣

  ).لم يلق أحداً من الصحابة(الحارث اليامي 
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ـــــوا َوَتَصـــــدَُّقوا( األكـــــل مســـــتحب، والصـــــدقة واجبـــــة كمـــــا قـــــال شـــــيخنا ) وَُكُل

  . البغا

ــــا( ــــا َوَال تَِبيُعوَه والصــــرف مــــن البيــــع فــــال يجــــوز صــــرف  )َواْســــَتْمِتُعوا ِبُجُلوِدَه

وعنـــــد أبـــــي حنيفـــــة جـــــواز بيعهـــــا . توابـــــل أو غيرهـــــاالجلـــــود بـــــاللحوم أو بال

بغيــــر النقــــد فإنــــه مــــن اإلســــتمتاع، وهــــو عنــــدي ضــــعيف لكــــون ذلــــك مــــن 

  .، واهللا أعلم"الصرف"ويسمى  البيع أيضا

  

  

  ، اْلُجُلودُ  َوَأمَّا: في تفسيره قال ابن كثير]: بيع جلودهاحكم [

 َحـــــــِديثِ  ِفـــــــي النـُّْعَمـــــــانِ  ابـــــــن قـَتَـــــــاَدةَ  َعـــــــنْ  َأْحَمـــــــدَ  ُمْســـــــَندِ  َفِفـــــــي -١

 َوَال  ِبُجُلوِدَهـــــــــــا، َواْســـــــــــَتْمِتُعوا َوَتصَّـــــــــــدَُّقوا، َفُكلُـــــــــــوا: "اْألََضـــــــــــاِحيِّ 

 ". تَِبيُعوَها

 .َذِلكَ  ِفي رَخَّصَ  َمنْ  اْلُعَلَماءِ  َوِمنَ  -٢

ُهمْ  -٣   .َأْعَلمُ  َواللَّهُ . ثََمنَـَها اْلُفَقَراءَ  يـَُقاِسمُ : قَالَ  َمنْ  َوِمنـْ

ـــــوا أَنَّـــــى ِشـــــْئُتمْ ( ـــــا َشـــــْيًئا َفُكُل ـــــْن ُلُحوِمَه ـــــُتْم ِم ـــــد مـــــذهب ) َوِإْن َأْطَعْم هـــــذا يؤي

الحــــــديث شــــــيخنا البغــــــا مــــــن وجــــــوب التصــــــدق بــــــبعض األضــــــحية، لكــــــن 

  .ضعيف كما عرفت

   

 ]عن الميتاألضحية ((] ١٨((  
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ــــُه ُيَضــــحِّي ِبَكْبَشــــْيِن : َعــــْن َحــــَنٍش قَــــالَ  - ٣٢ ــــُت َعِلي�ــــا َرِضــــَي اللَّــــُه َعْن رَأَْي

ـــــهُ  ـــــُت َل ـــــالَ : فـَُقْل َق ـــــَذا؟ فـَ ـــــا َه ـــــِه : َم ِإنَّ َرُســـــوَل اللَّـــــِه َصـــــلَّى اللَّـــــُه َعَلْي

ـــــــُه،  ـــــــهُ َوَســـــــلََّم َأْوَصـــــــاِني َأْن ُأَضـــــــحَِّي َعْن َـــــــا ُأَضـــــــحِّي َعْن د، ت . (فَأَن

  ٢٤)، ضعيفواستغربه َنْحَوهُ 

ْرِمــــِذيُّ  قَــــالَ  ــــهِ  ِفــــي التـِّ ــــصَ  قَــــدْ : َجاِمِع  َعــــنِ  ُيَضــــحَّى َأنْ  اْلِعْلــــمِ  َأْهــــلِ  بـَْعــــضُ  رَخَّ

ـــمْ ، اْلَميِّـــتِ  ـــرَ  َوَل ـــهُ  ُيَضـــحَّى َأنْ  بـَْعُضـــُهمْ  يـَ ـــالَ . َعْن ـــنُ ا َوَق ـــاَركِ  ْب ـــيَّ  َأَحـــبُّ : اْلُمَب  ِإَل

َهــــــــا يَْأُكــــــــلُ  فَــــــــَال  َضــــــــحَّى َوِإنْ ، ُيَضــــــــحَّى َوَال  َعْنــــــــهُ  يـَُتَصــــــــدَّقَ  َأنْ   َشــــــــْيًئا ِمنـْ

  .ُكلَِّها ِبَها َويـََتَصدَّقُ 

أمــــا حــــديث . لــــم يــــرد فيــــه حــــديث صــــحيح، فــــاألولى اجتنابــــه: قــــال العربــــي

ــــه الصــــالة والســــالم عــــن أّمتــــه  فهــــو ضــــعيف ) ومــــنهم المــــوتى(تضــــحيته علي

ــــه الحجــــة،  ــــوم ب ــــا أفــــاض  لــــمواهللا أعال تق ــــى م ــــم، والحمــــد هللا عل وعلمــــه أت

أبــــو زيــــدان العربــــي خــــريج الشــــيخ الفقيــــه مــــذكر : وكتــــب. (علينــــا مــــن الــــنعم

  )أبي فقيه حفظه اهللا تعالى

ــــو) َحــــَنشٍ ( ــــر فيــــه تكلــــم، و الصــــنعاني الكنــــاني المعتمــــر أب  وقــــال، واحــــد غي

ـــــنا ـــــان ب ـــــر كـــــان: البســـــتي حب ـــــوهم كثي ـــــار فـــــي ال ـــــيّ  عـــــن ينفـــــرد، األخب  عل

  . به يحتج ال ممن صار حتى، الثقات حديث يشبه ال بأشياء

                                                           
َفِرُد َعْن َعِليٍّ ( َحَنشٌ : فيه  ٢٤ َتَكلََّم ِفيِه غير واحد، وََكاَن َكِثيَر اْلَوْهِم ِفي اْألَْخَباِر، يـَنـْ

ابن َعْبِد اللَِّه  شريكو). ِت َحتَّى َصاَر ِممَّْن َال ُيْحَتجُّ بِهِ بَِأْشَياَء َال ُيْشِبُه َحِديَث الثـَِّقا

  .، َوَقْد َأْخَرَج َلُه ُمْسِلٌم ِفي اْلُمَتابـََعاتِ )ِفيِه َمَقالٌ (اْلَقاِضي 
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 عــــن بكبشــــين يضــــحي كــــان أنــــه: الحــــاكم صــــححها روايــــة وفــــي) بكبشــــين(

 اهللا رســــول إن: وقــــال، نفســــه عــــن وبكبشــــين، وســــلم عليــــه اهللا صــــلى النبــــي

ـــــه أضـــــحي أن أمرنـــــي وســـــلم عليـــــه اهللا صـــــلى ـــــا، أبـــــدا عن  عنـــــه أضـــــحي فأن

  . أبدا

مــــن آداب إنكــــار المنكــــر أن يتثبــــت أوالً هــــل صــــح أنــــه منكــــر، ) َمــــا َهــــَذا؟(

ـــــِبيُّ  َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلَّى اللَّـــــهِ  َرُســـــولِ  ِإلَـــــى رُِفـــــعَ : وفـــــي الصـــــحيحين  الصَّ

َنــــاُه، فـََفاَضــــتْ  - َشــــنٌّ  َكأَنـََّهــــا قَــــالَ  أَنَّــــهُ  َحِســــْبُتهُ : قَــــالَ  - تـَتَـَقْعَقــــعُ  َونـَْفُســــهُ   َعيـْ

 ِفـــي اللَّـــهُ  َجَعَلَهـــا رَْحَمـــةٌ  َهـــِذهِ «: فـََقـــالَ  َهـــَذا؟ َمـــا اللَّـــِه، َرُســـولَ  يَـــا: َســـْعدٌ  فـََقـــالَ 

  .»الرَُّحَماءَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهُ  يـَْرَحمُ  َوِإنََّما ِعَباِدِه، قـُُلوبِ 

أمــــا الوصــــية بكونــــه خليفــــة مــــن بعــــده *  .أبــــداً  )َأْوَصــــاِني َأْن ُأَضــــحَِّي َعْنــــهُ (

كمــــا فــــي   فــــي شــــأن الخالفــــة قــــال عمــــرفباطــــل مــــردود علــــى قائلــــه، فقــــد 

َقــــــــدِ  َأْســــــــَتْخِلفْ  ِإنْ «: َقــــــــالَ ف َتْســــــــَتْخِلُف؟ َأالَ  ِلُعَمــــــــرَ  ِقيــــــــلَ : الصــــــــحيحين  فـَ

ـــرٌ  ُهـــوَ  َمـــنْ  اْســـَتْخَلفَ  ُـــو ِمنِّـــي َخيـْ ـــُركْ  َوِإنْ  َبْكـــٍر، أَب ـــَركَ  فـََقـــدْ  أَتْـ ـــرٌ  ُهـــوَ  َمـــنْ  تـَ  َخيـْ

نَـْوا »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ِمنِّي،   .َعَلْيهِ  فَأَثـْ

ـــــــال  )واســـــــتغربه( ـــــــذي إذا ق ـــــــم أن الترم ـــــــب"اعل ـــــــه " غري ـــــــاه أن ـــــــط، فمعن فق

  .ضعيف، واهللا أعلم

ـــة فـــي قـــال]: حكـــم المســـألة[ ـــذي العلـــم أهـــل بعـــض قـــول: "األلمعـــي غني  ال

 لـــيس منعهـــا مـــن وقـــول، لألدلـــة مطـــابق األمـــوات عـــن األضـــحية فـــي رخـــص

. عليــــــه دليــــــل وال، منــــــه أقــــــوى بــــــدليل إال كالمــــــه يقبــــــل فــــــال، حجــــــة فيــــــه

 ممـــن أمتـــه عـــن يضـــحي كـــان أنـــه وســـلم عليـــه اهللا صـــلى النبـــي عـــن والثابـــت
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 يخفــــى وال، بيتـــه وأهـــل نفســــه وعـــن، بـــالبالغ لـــه وشــــهد بالتوحيـــد لـــه شـــهد

ـــه أن ـــه اهللا صـــلى أمت  بـــالبالغ لـــه وشـــهد بالتوحيـــد لـــه شـــهد ممـــن وســـلم علي

 مــــنهم وكثيـــر، وســـلم عليــــه اهللا صـــلى النبـــي زمـــن موجــــودا مـــنهم كثيـــر كـــان

ــــوا ــــي توف ــــه اهللا صــــلى عهــــده ف ــــاألموات، وســــلم علي ــــاء ف  مــــن كلهــــم واألحي

ـــــه ـــــه اهللا صـــــلى أمت ـــــوا وســـــلم علي ـــــي دخل ـــــي أضـــــحية ف ـــــه اهللا صـــــلى النب  علي

ــــاء كــــان كمــــا الواحــــد والكــــبش. وســــلم ــــن لألحي ــــه م ــــوات كــــذلك،  أمت  لألم

 اهللا صـــلى النبـــي عـــن ينقـــل، ولـــم تفرقـــة بـــال وســـلم عليـــه اهللا صـــلى أمتـــه مـــن

 عليـــــه اهللا صـــــلى اهللا رســـــول بهمـــــا ضـــــحى التـــــي األضـــــحية أن وســـــلم عليـــــه

ــــــه وأهــــــل نفســــــه عــــــن وســــــلم ــــــه وعــــــن بيت ــــــاء أمت ــــــوات األحي  تصــــــدق واألم

ـــــين بجـــــزء تصـــــدق أو بجميعهـــــا ـــــوات حصـــــة بقـــــدر مع ـــــال بـــــل، األم  أبـــــو ق

 اشـــــــترى ضـــــــحى إذا كـــــــان وســـــــلم عليـــــــه اهللا صـــــــلى اهللا رســـــــول إن: رافـــــــع

ـــــــاس وخطـــــــب صـــــــلى فـــــــإذا، أملحـــــــين أقـــــــرنين ســـــــمينين كبشـــــــين ـــــــى الن  أت

 اللهــــم: يقــــول ثــــم بالمديــــة بنفســــه فذبحـــه مصــــاله فــــي قــــائم وهــــو بأحـــدهما

ــــي عــــن هــــذا ــــك شــــهد مــــن جميعــــا أمت ــــد ل ــــي وشــــهد بالتوحي ــــالبالغ ل ــــم، ب  ث

ــــــؤتى ــــــاآلخر ي ، محمــــــد وآل محمــــــد عــــــن هــــــذا: ويقــــــول بنفســــــه فيذبحــــــه ب

 ســـــنين فمكثنـــــا، منهمـــــا وأهلـــــه هـــــو ويأكـــــل، المســـــاكين جميعـــــا فيطعمهمـــــا

 اهللا برســـــول المؤنـــــة اهللا كفـــــاه قـــــد، يضـــــحي هاشـــــم بنـــــي مـــــن الرجـــــل لـــــيس

ولكنــــه ضــــعيف بهــــذا التمــــام، ( أحمــــد رواه. الغــــرمو  وســــلم عليــــه اهللا صــــلى

 هصـــــنعُ ، أوســــلم عليـــــه اهللا صــــلى اهللا رســـــول صــــنعه فكمـــــا) ... وقــــد مضــــى

 كبشــــا أضــــحي فــــإن، الخصوصــــية علــــى الــــدليل يقــــوم حتــــى فــــرق غيــــر مــــن
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، األمــــوات وعــــن بيتــــي وأهــــل نفســــي عــــن مــــثال كبــــاش ثــــالث أم كبشــــين أو

 ومـــا، مريـــة بـــال واحـــد لكـــل ثوابهـــا ويصـــل، محالـــة ال واحـــد كـــل عـــن ليكفـــي

 خيـــار علـــى فـــإني، منهـــا وأتصـــدق غيـــري وأطعـــم لحمهـــا مـــن آكـــل لـــي بـــدا

ــــم. الشــــارع مــــن ــــوات األضــــحية تخــــص إن نع ــــاء شــــركة دون مــــن لألم  األحي

 المبـــــارك بـــــن اهللا عبـــــد قـــــال كمـــــا،  والغربـــــاء للمســـــاكين حـــــق فهـــــي، فيهـــــا

 .كالمه انتهى". أعلم واهللا، تعالى اهللا رحمه

، القاضـــي اهللا عبـــد بـــنا هـــو شـــريك، و )المـــتكلم فيـــه(فيـــه حـــنٌش ) ضـــعيف(

   .المتابعات في مسلم له أخرج وقد! مقال فيه

ولــــيس لــــي فيهــــا يــــٌد ســــوى الجمــــع ، عــــداد هــــذه الرســــالةإوإلــــى هنــــا انتهــــى 

ـــب التصـــنيفرحمهـــم اهللامـــن كـــالم علمائنـــا  والترتيـــب كمـــا   ، وهـــو أحـــد مرات

ومــــــن اهللا نرجـــــــو الثـــــــواب ، والكمـــــــال محــــــال لغيـــــــر ذي الجـــــــالل، عرفــــــت

أخــــوكم : كتبــــه[. والغفــــران مــــن الزلــــل، وصــــلى اهللا وســــلم علــــى عبــــده ورســــوله

  ]خريج الشيخ الفقيه مذكر أبي فقيه عاملهما اهللا بلطفه الخفي محمد العربيالفقير 

  

  الفهرس

 

  ))حكم األضحية(( -١

  ))فضل األضحية((  -٢

o  الباباألحاديث الضعيفة في  

 ))أدب المضحي((  -٣

  ))الذبحوقت ((  -٤
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  ))مكان الذبح((  -٥

 ))طريقة الذبح الشرعي((  -٦

  ))الدعاء عند الذبح((  -٧

 ))طريقة نحر الناقة((  -٨

 ))سّن األضحية((  -٩

  ))أفضل األضحية(( - ١٠

 

  ))عيوب في األضاحي((  - ١١

o األحاديث الضعيفة في الباب  

  ))بالشاة أو الشاتين األضحية عن أهل بيت واحد((  - ١٢

  ))البقرة والبدنةأضحية ((  - ١٣

  ))أثالثااألضحية تصريف (( - ١٤

 ))النهي عن بيع أجزاء األضاحي((  - ١٥

  ))عن الميتاألضحية ((  - ١٦

  

 )مسألة ١٦حديثا صحيحا، و  ٣٨في الرسالة (

 

  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات

  

  )) فائدة(( 
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 هللا الَحْمدُ : َتقولُ  الّنهاِر؟ َمعَ  الّلْيلَ  اهللا ِذْكِركَ  ِمنْ  أْكثـَرُ  ُهوَ  َما على أُدلُّكَ  َأال"

 َوَما السَّموِاتِ  ِفي َما َعَددَ  هللا الحمد، خلق ما ملء هللا الحمد، خلق ما عدد

 أْحَصى َما على هللا والَحْمدُ ، ِكتابُهُ  أْحَصى َما َعَددَ  هللا الحمد، األرض ِفي

 اهللا وُتَسبِّحُ . َشْيءٍ  كلِّ  ِمْلءَ  هللا والحمد، شيء كل َعَددَ  هللا والَحْمدُ ، ِكتابُهُ 

 !"بعدك من عقبك وعلمهن! تـََعلََّمُهنَّ . ِمثْـَلُهنَّ 

  .، صحيحأمامة أبي عن) طب(

  


